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Para Todos
Festa de Encerramento
Os ensaios estão a todo o vapor. As crianças, cada dia mais envolvidas. O tema
dos espetáculos de cada segmento busca dar visibilidade ao Projeto Institucional,
criando uma teia dos assuntos estudados. A festa é um momento de culminância e
concretização desse trabalho feito a tantas mãos.
Como já temos melhor noção da duração de cada apresentação, ajustamos os ho-
rários. A antecedência para a chegada das crianças e adolescentes (indicada nos
horários abaixo) é fundamental, pois não poderemos atrasar o início das apresenta-
ções.
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 receber cinco convi-
dados 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 Pereirinha
Plantão de Professores
No dia 17/12, segunda-feira, os professores estarão aguardando as famílias que
quiserem conversar e tirar dúvidas sobre os relatórios individuais das crianças, que
serão enviados no último dia de aula. Para agendamento, favor entrar em contato
com a Secretaria da escola.

Sobre as Turmas
Literatura e Teatro
A Turma do Corpo conheceu a história Filó e Marieta, de Eva Furnari, que inspirou a
peça da Festa de Encerramento da Pereirinha. Igual às divertidas personagens bru-
xinhas, que fazem uma grande bagunça com uma caixa e uma varinha mágica, re-
solvemos transformar algumas caixas, que utilizávamos para brincar, em coisas di-
ferentes.
Em nossa rodinha, os pequenos apontaram possibilidades como carros, robôs, bi-
chos e pessoas. Depois de muita conversa, decidimos produzir uma "pessoa", com
atenção às partes do corpo que não poderiam faltar: cabeça, olhos, pés, mãos, cos-
tas, barriga, umbigo, orelhas, cabelo, pernas, braços e axilas.
Foi importante também escolher um nome para a nova amiga da turma. Por vota-
ção, o nome escolhido foi Maria. Na sala de artes, utilizamos caixas, tampinhas, ro-
los, lã, cola e tinta para a produção coletiva.

Literatura e Teatro

Sopa da Bruxa
Animados com os preparativos para a Festa de Encerramento, nossos bruxinhos e
bruxinhas da Turma do Pé estão muito envolvidos, cantando e dançando a música
que será apresentada.
Em meio a muitos "feitiços" que vêm permeando nossas brincadeiras, fizemos a so-
pa da bruxa. Quando perguntamos que ingredientes poderíamos utilizar, as crianças
responderam alegremente: batata, cenoura, abóbora e chuchu! Fizemos um feitiço
e... apareceram todos os alimentos dentro de uma caixa surpresa!
Colocamos tudo no caldeirão e logo a sopa estava pronta, quentinha e cheirosa.
Que feitiço nossos bruxinhos e bruxinhas terão feito? Será que nossas crianças se-
rão transformadas?
Os pequenos se deliciaram com a sopa, e teve gente que gostou tanto que até re-
petiu. Que delicia!

Sopa da Bruxa

Cozinheiros de Verdade
Munidas de colheres de pau e chapéus de cozinheiro, as crianças da Turma da Ca-
reta se aventuraram na cozinha! Juntos, quebramos ovos, organizamos e separa-
mos a cenoura e o queijo ralado, temperamos e misturamos tudo ao som de
Batuque na Cozinha, de João da Baiana.
Depois, colocamos a mistura nas forminhas e levamos ao forno, no tempo estipula-
do pela receita. Após alguns minutos estava pronta a nossa omelete! Que delícia!
As crianças se empenharam no preparo, utilizaram conceitos matemáticos relacio-
nados a quantidades e precisaram de muita organização ao experimentar a sensa-
ção de serem cozinheiros de verdade. Depois de se deliciar, a turma ofereceu para
os adultos da escola.
Todos estão muito contentes e empolgados com a proximidade da Festa de Encer-
ramento, os preparativos e a coreografia, curtindo nossas últimas semanas.

Ritmo de Festa
Depois de muitas aprendizagens, as crianças da Turma da Boca vêm esquentando
o corpo para a Festa de Encerramento. Ao som de Onça Pintada, de Zeca Baleiro,
ensaiamos os passos que compõem a coreografia da nossa apresentação. Regis-
tramos a letra no blocão, destacamos as espécies de onça mencionadas na letra da
canção e nos inspiramos para a composição dos trabalhos de artes que estão ex-
postos na Secretaria da Pereirinha. Venham apreciar!
Nossas tardes têm sido permeadas de muitas brincadeiras de roda, faz de conta e
leituras de histórias. Relembramos momentos significativos do nosso ano, reafir-
mando regras sociais e combinados. Fizemos uma retrospectiva dos caminhos que
percorremos, partilhando memórias e planos para aproveitar as férias, que estão se
aproximando. E para espantar o calorão, os pequenos se deliciaram com banhos de
bacia. Uma diversão só!

Brincando com o Espantalho
Embalada pela Festa de Encerramento, a Turma da Cambalhota conversou sobre o
espantalho e observou características do corpo dele. No salão, tivemos um desafio:
identificar, sem ver, o material que estava no chão.
Utilizando o olfato e o tato, as crianças foram descobrindo a palha - matéria-prima
de se fazer um espantalho - e se envolvendo com esse elemento que, segundo e-
las, "tem um cheiro bom e também pinica".
Para finalizar essa farra, dançamos, com muita alegria, a nossa coreografia da fes-
ta.



Macaquinhos
"O macaquinho quando está de pilha nova
Fica todo entusiasmado, bota pra quebrar..."
A animação nos ensaios para a Festa de Encerramento tem mobilizado muito as
crianças da Turma do Umbigo. A música Macaquinho de Pilha, de Toquinho e Pauli-
nho Boca de Cantor, já está na ponta da língua. Aproveitamos para brincar de Ma-
caco Estátua, imitando alguns gestos que ele faz. Conhecemos também alguns de
seus hábitos, como andar em bando, viver em árvores e se alimentar de frutas, fo-
lhas, sementes e pássaros de pequeno porte. Assim, embalados por esse animal
tão sociável, as crianças se preparam para o grande dia no teatro.

Macaquinhos

Cozinheiros de Verdade

De Todos
Na Corda Bamba na Travessa
O Na Corda Bamba (www.nacordabamba.com) é um blog de curadoria em Litera-
tura Infantil. Neste sábado, 8/12, Isabella, professora da F4T e autora do blog, esta-
rá na Livraria da Travessa de Botafogo ajudando crianças e adultos na escolha dos
livros infantis. É a última edição de 2018! O evento acontecerá das 11h às 13h e,
com uma boa conversa, Bella vai trazer dicas bacanas de livros para todas as ida-
des. Apareçam!

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 

Ritmo de Festa

Brincando com o Espantalho
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