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Para Todos
Festa de Encerramento
Os ensaios estão a todo o vapor. As crianças, cada dia mais envol-
vidas. O tema dos espetáculos de cada segmento busca dar visibi-
lidade ao Projeto Institucional, criando uma teia dos assuntos estu-
dados. A festa é um momento de culminância e concretização des-
se trabalho feito a tantas mãos.
Como já temos melhor noção da duração de cada apresentação,
ajustamos os horários. A antecedência para a chegada das crian-
ças e adolescentes (indicada nos horários abaixo) é fundamental,
pois não poderemos atrasar o início das apresentações.
A Sala Baden Powell, como nos anos anteriores, será o espaço
que vai nos acolher. Lá já fizemos muitos amigos e nos sentimos
em casa.
Com a divisão das festas em sete apresentações, poderemos re-
ceber cinco convidados por criança. Vovós, dindos e titios são
bem-vindos!
15/12 (sáb)
Fundamental II (F6 a F9) manhã - apresentação às 9h, chegada às
8h45.
Fundamental II (F6 a F9) tarde - apresentação às 11h, chegada às
10h45.
Formatura das F9 - 12h.
Fundamental I (F2 a F5) manhã - apresentação às 13h30, chegada
às 13h15.
Fundamental I (F2 a F5) tarde - apresentação às 15h, chegada às
14h45.
16/12 (dom)
Pereira (EI e F1) manhã - apresentação às 9h, chegada às 8h50.
Pereira (EI e F1) tarde - apresentação às 10h30, chegada às
10h20.
Pereirinha (EI) - apresentação às 14h, chegada às 13h50.

Avisos EFII
Ensaio Geral
A experiência de ensaiar as apresentações de final de ano no pal-
co onde elas acontecerão é muito importante para a segurança de
nossos alunos, especialmente os estreantes, nos deslocamentos
pelo espaço, Por isso, precisamos contar com a colaboração dos
pais, na alteração da rotina necessária para que os ensaios acon-
teçam. A presença de todos é fundamental para o sucesso e a gra-
tificação do grupo.
Nestes dias, a entrada e a saída serão na portaria da Sala Baden
Powell, Av. N. S. de Copacabana, 360.
Fundamental I (F2 a F5)
11/12 (ter)
Turno da Manhã - Chegada às 9h, saída às 12h.
Turno da Tarde - Chegada às 13h, saída às 16h.
Fundamental II (F6 a F9)
12/12 (qua)
Turno da Manhã - Chegada às 9h, saída às 12h.
Turno da Tarde - Chegada às 13h, saída às 16h.
Pedimos que os alunos levem apenas o lanche, tanto o sólido co-
mo o líquido, em embalagens individuais e descartáveis. Autoriza-
ções para mudança de responsável na hora da saída devem ser a-
visadas à Secretaria até a véspera do ensaio.

Biblioteca
Pedimos que os livros que ainda estejam emprestados sejam de-
volvidos para a Biblioteca nesta última semana de aula. Vale lem-
brar que a não devolução de um livro prejudica a manutenção e or-
ganização do acervo, que é coletivo.

Plantão de Professores
No dia 20/12, quinta-feira, teremos o Plantão de Professores do
Ensino Fundamental II, das 13h às 16h. O atendimento será feito
por ordem de chegada.

Troca-troca de Livros
No dia 20/12, quinta-feira, entre 13h e 17h, teremos o troca-troca
de livros para o próximo ano letivo. Solicitamos às famílias que,
nesse dia, doem os livros abaixo para a escola. Trata-se de livros
que não serão solicitados para compra e ficarão disponíveis na es-
cola para consulta dos estudantes e professores.
F6:
- Ciências Naturais: Aprendendo com o Cotidiano, 6° ano, Eduardo
Leite do Canto, Ed. Moderna.
- Projeto Teláris História: Idade Média e Idade Moderna, 7° ano,
Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi, Ed. Ática.
F7:
- Projeto Teláris História: Idade Contemporânea, 8° ano, Gislane
Azevedo e Reinaldo Seriacopi, Ed. Ática.
F8:
- Projeto Teláris História: Idade Contemporânea, 8° ano, Gislane
Azevedo e Reinaldo Seriacopi, Ed. Ática.
No dia, teremos, para cada turma, uma lista dos livros que poderão
ser trocados.

Sobre as Turmas
Ensaios Gerais
Os ensaios gerais vão de vento em popa. Como é bonito ver as
crianças amadurecendo seus personagens e ficando cada vez
mais confiantes com as suas produções!
É lindo quando o corpo passa a falar por ele mesmo, com a fala
decorada, a coreografia marcada, a batida e os acordes memoriza-
dos. Tudo começa a crescer, a fazer sentido e florescer. O texto,
quando passa para a pele, emociona.
O mais importante nessa etapa, porém, é a presença de todos os
alunos no ensaio geral na sala Baden Powell, onde os últimos a-
justes serão feitos.

F6T Recebe a F5T
Numa segunda-feira do fim de novembro, uma chuva intensa im-
pediu que muitos chegassem à escola, alterando um pouco a nos-
sa rotina. Mas da tormenta fizemos calmaria. Nesse dia, a F6T se
organizou e montou para a F5T uma aula de Língua Portuguesa.
Os alunos começaram colocando no quadro o planejamento da au-
la, que consistia em um momento de relaxamento, uma produção
textual, um jogo gramatical, leitura e encenação.
E já que, em dois tempos de aula, não era possível realizar todas
essas tarefas, eles focaram na produção textual, com uma ativida-
de que chamamos de Texto dos Cinco Minutos. Cada estudante
tem cinco minutos para iniciar um texto, com base em uma ima-
gem projetada no quadro. Após cinco minutos um sinal toca, a i-



magem muda e o caderno passa para outro estudante, que dá
continuidade à escrita, e assim sucessivamente.
Os alunos da F6T escolheram o gênero conto de fadas, trabalhado
no primeiro trimestre, e não esqueceram de dar as devidas orienta-
ções para uma boa produção textual: criatividade, coerência e letra
legível.

Ensaios Gerais
Iê Viva meu Mestre
Para finalizar nossa experiência com a capoeira, as F6 e F7 fize-
ram uma roda com a presença do capoeirista Paolo, auxiliar de tur-
no.
Falamos sobre a importância desse ritual no qual todos estão en-
volvidos, e sobre como ele funciona: quem toca, quem joga, quem
assiste, todos têm igual importância na roda.

Iê Viva meu Mestre

Sarau de Poesia
As F7 fizeram um mergulho poético intenso neste trimestre. Leram
Tabacaria, de Álvaro Campos, heterônimo de Fernando Pessoa,
construíram um caderno de poesias autorais e, na adoção diversifi-
cada, escolheram mais um livro de poesia para ler.
Compartilhamos algumas poesias de cada livro - cada estudante
selecionou pelo menos dois textos para ler para a turma. E, dessa
forma, construímos um sarau!

Projetos Autorais
As F9 apresentaram seus trabalhos individuais de Artes Visuais.
Depois da leitura da apostila O Corpo Humano na História da Arte,
as turmas foram desafiadas a desenvolver projetos pessoais que
se relacionassem com o Projeto Institucional. Além do trabalho vi-
sual, cada aluno deveria escrever um texto que trouxesse refle-
xões sobre o tema do trabalho e sua conexão com o tema do ano.

Foi um trimestre bem diferente do que estamos habituados. Os a-
lunos iam trazendo suas questões, e procurávamos referências
técnicas e conceituais. Postamos tudo no Drive. Depois que os es-
tudantes escolheram seus temas, discutimos a melhor maneira de
apresentar tanto o trabalho quanto a justificativa.
Foi muito interessante vê-los falando com orgulho e explicando
seus projetos. Alguns desses trabalhos foram apresentados na
Feira Moderna.

Projetos Autorais

Aniversários
De 8 a 14 de Dezembro
8 Bernardo Zarvos Soraggi  TAT 
8 Natalia Farroco Lazoski  PRO 
8 Cecília Aragão de Albuquerque  F1BT 
9 Maria Luisa Carvalho Ferreira  TCM 
9 Tomás Lazoski Gonçalves  TCM 
10 Vania de Andrade Mendoza  AUX 
10 Theo Carneiro Corbo  TFT 
10 Leticia de Faria Nogueira  F1M 
10 Isabella Zappa de Aguiar  PRO 
11 Miguel Arteiro Bicharra Pinto  TCM 
11 Sandra Maria Bragatto  PRO 
11 Miguel Rodrigues Roque Nunes  TEM 
12 Theo Abreu Iglezias  F6M 
12 Sofia Alves Monteiro  F3M 
12 Thiare Reis Oliveira Todor  F4M 
12 João Ivo Abrantes Scholte  F8M 
12 Norah Abreu Iglezias  F6M 
12 Caroline do Couto Silva  PRO 
13 Tatiana de Souto Pina  PRO 
13 Quedienni Brasilino da Silva  AUX 
14 Rafael Diniz Lago  F1AT 
14 Clara Cunha Mattos Landau  F4T 
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