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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 concreti-
zação desse trabalho feito a tantas mãos.
Como já temos melhor noção da duração de cada apresentação, ajustamos os horá-
rios. A antecedência para a chegada das crianças e adolescentes (indicada nos ho-
rários 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 convida-
dos 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 Pereira
Banhos de Mangueira
Pedimos às famílias que mantenham durante a semana, nas mochilas das crianças,
uma muda de roupa de banho e toalha pequena, para os banhos de mangueira nos
dias de sol.

Plantão de Professores
No dia 17/12, segunda-feira, os professores estarão aguardando as famílias que qui-
serem conversar e tirar dúvidas sobre os relatórios individuais das crianças. Os rela-
tórios serão encaminhados pelas agendas no último dia de aula. Para agendamento,
favor entrar em contato com a Secretaria da escola.

Sobre as Turmas
Palhaços e Ensaios
Hoje tem palhaçada? Tem, sim senhor! A Turma do Cérebro está ensaiando a todo
vapor para a Festa de Encerramento. Na dança que será apresentada, as crianças
se divertem dando piruetas, cambalhotas, brincando de roda e cantando Piruetas, de
Chico Buarque. Inspiradas, confeccionaram um palhaço bem grande, que está enfei-
tando um mural com os personagens do circo, aqui na escola. Depois de muita con-
versa, decidimos chamá-lo de Juarez!

Palhaços e Ensaios

Piruetas e Cambalhotas
A Turma da Pupila está animada com o tema da Festa de Encerramento. Os ensaios
da nossa coreografia estão uma beleza e as crianças estão se divertindo bastante.

Aproveitamos para apresentar a letra de Piruetas, de Chico Buarque, que vem emba-
lando nossa dança, e todos puderam perceber quantos movimentos nosso corpo é
capaz de fazer.
Assim, entre superpiruetas e hipercambalhotas, a criançada se prepara para o tão
esperado dia no teatro.

Circo na Barriga
Os ensaios para a Festa de Encerramento trouxeram para a Turma da Barriga muita
diversão e gargalhadas de sobra! Os corpos estão se movimentando, se equilibran-
do, e se apropriando, em uma animada coreografia.
Além do equilibrista, o universo circense trouxe o palhaço, a bailarina, o mágico e to-
da uma atmosfera de alegria e coletividade, que tem deixado nossas manhãs vibran-
tes. Viva o circo!

Circo na Barriga

O Corpo de Boris
Clara trouxe o livro O Corpo de Boris, da Ciranda Cultural, que ajudou a Turma do
Esqueleto a relembrar um pouquinho de tudo que foi vivenciado durante o ano: muito
crescimento, alegria e surpresas.
O que aprenderam de mais legal?
"Que a pele tem três camadas!" (Diego)
"Que a pele é o maior órgão do nosso corpo!" (Joaquim)
"A pele protege o nosso esqueleto!" (Tomaz)
"Muitas tribos pintam o rosto para comemorar!" (Flávia)
"O palhaço pinta o rosto para divertir as pessoas!" (Clara)
"O mímico também!" (Sebastião)
Aproveitamos para rever os trabalhos, e nossos pequenos pesquisadores percebe-
ram o quanto aprenderam.
Novo espaço, novos amigos, conhecimentos e desafios não faltaram para essa crian-
çada.

O Corpo de Boris



O Grande Circo Humano
Finalizando o projeto, a Turma da Mão se deparou com o rosto engraçado do palha-
ço e sua maquiagem divertida, que exagera as expressões.
Foi através dele que as crianças se aproximaram também dos outros personagens
do circo que estarão presentes na Festa de Encerramento. Inspiradas em algumas o-
bras de Botero, retratando cenas do circo, experimentaram traçar alguns desses per-
sonagens, ampliando suas possibilidades de grafismo. Homens e mulheres mais for-
tes do mundo não ficaram de fora, uma vez que a turma vai representá-los no espe-
táculo O Grande Circo Humano.

O Grande Circo Humano

Memórias e Ensaios 
Depois de recordar os aprendizados e resgatar as memórias do que foi vivido ao lon-
go do semestre, a Turma da Pele passou a se envolver de corpo e alma com os pre-
parativos para a Festa de Encerramento.
Os ensaios estão a cada dia mais bonitos e todos estão animados para o grande dia.
Os alunos produziram trabalhos de Artes, de Matemática e Língua Portuguesa, retra-
tando o mundo circense. A mulher mais forte do mundo, personagem tema da dança
que será apresentada, foi retratada com muita tinta e imaginação.
Preparem-se, porque será uma apresentação recheada de surpresa, alegria e muita
emoção!

Memórias e Ensaios

Weather and Seasons
Neste final de semestre, as estações do ano e o tempo também fizeram parte da roti-
na de Música, Jogos e Artes Plásticas das F1. As crianças se divertiram com o We-
ather Memory Game e Yes or No Game, em que tentavam adivinhar o cartão que o
amigo segurava (Is it cloudy? / Is it rainy? Yes/no. What is the weather? It's sunny).
Animadas, cantaram, neste período, The Incy Wincy Spider e There are Four Sea-
sons e, por fim, fizeram registros da aprendizagem em lindos mosaicos no caderno.
A Turma do Coração encerrou o ano com a apresentação da peça Why Mosquitoes
Buzz in People's Ears. Durante o mês, os alunos ensaiaram suas falas e performan-
ces muito divertidas.

Clima de Festa
As F1 chegam à reta final do ano letivo com a alegria do circo, tema da nossa Festa
de Encerramento. Entre a finalização dos cadernos, da cruzadinha e da apostila Mil
Macacos, as crianças ouvem histórias circenses, brincam, cantam, dançam e organi-
zam teatros inspirados nos personagens desse espetáculo que se aproxima.
Com abraços, um tanto já saudosas da escola, brindam um ano de novas amizades,
conquistas e muito crescimento.

Parabéns aos nossos meninos e meninas, que deixarão saudade na Pereira!

Clima de Festa

Weather and Seasons

De Todos
Na Corda Bamba na Travessa
O Na Corda Bamba (www.nacordabamba.com) é um blog de curadoria em Literatu-
ra Infantil. Neste sábado, 8/12, Isabella, professora da F4T e autora do blog, estará
na Livraria da Travessa de Botafogo ajudando crianças e adultos na escolha dos li-
vros 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 idades. A-
pareçam!

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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