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Para Todos
Festas de Encerramento
As Festas de Encerramento acontecerão neste final de
semana, na Sala Baden Powell, Av. N.S. de Copacaba-
na, 360.

Pereirinha (EI)
16/12 (dom)
14h (chegar até 13h50).
É comum as crianças menores apresentarem alguma
resistência para participar ou ficar no palco durante to-
do o espetáculo. Por isso, as crianças das TAs terão lu-
gar reservado na frente da plateia, para um responsá-
vel, caso queiram descer do palco antes do encerra-
mento da apresentação. Mas pedimos que nenhum a-
dulto suba no palco ou no proscênio durante o es-
petáculo.

Pereira (EI e F1)
16/12 (dom)
Turmas da manhã - 9h (chegar até 8h50).
Turmas da tarde - 10h30 (chegar até 10h20).

Fundamental I (F2 a F5)
15/12 (sáb)
Turmas da manhã - 13h30 (chegar até 13h15).
Turmas da tarde - 15h (chegar até 14h45).
Os lugares da frente da plateia estarão reservados para
as F2, que descem do palco logo após suas apresenta-
ções para assistir ao restante do espetáculo.

Fundamental II (F6 a F9)
15/12 (sáb)
Fund. II (F6M a F9M) - 9h (chegar até 8h45).
Fund. II (F6T a F9T) - 11h (chegar até 10h45).
Formatura das F9 - 12h.
Pedimos aos alunos, pais e professores que não per-
maneçam no palco ou se demorem demais para deso-
cupar o espaço após a formatura, pois precisamos arru-
mar o palco para a festa do Fundamental I, que aconte-
ce em seguida, às 13h30.

A antecedência para a chegada das crianças e adoles-
centes é fundamental, pois não poderemos atrasar o i-
nício das apresentações.
Com a divisão das festas em sete apresentações, po-
deremos receber cinco convidados por alunos.
Lembramos que o local não tem fácil estacionamento,
por isso recomendamos o transporte público. A estação
Cardeal Arcoverde do Metrô é bem próxima à Sala.
A escola vai filmar a festa e disponibilizar o registro, co-
mo nos anos anteriores. Os fotógrafos precisam respei-
tar o público, colocando-se na lateral do balcão para
não atrapalhar a plateia.
Pedimos que todos os adultos nos ajudem a cuidar do
espaço e das crianças, mantendo a alegria, a calma e a
tranquilidade.

Perdidos Serão Doados
Os objetos que permanecerem nos Achados e Perdidos
da escola após o dia dos plantões serão doados. Apro-
veitem os últimos dias para resgatar seus pertences.

Empréstimos da Biblioteca
Pedimos que os livros da Biblioteca que ainda estejam
emprestados sejam entregues na Secretaria. Vale lem-
brar que a não devolução de um livro prejudica a manu-
tenção e organização do acervo, que é coletivo.

Fim de Ano e Datas 2019
Desejamos a todos um final de ano cheio de alegria e

que a esperança de dias melhores nos preencha para
um 2019 de muitas realizações e conquistas. Por aqui,
nós já começamos a planejá-lo com muita animação.
Ainda não batizamos o Projeto, que segue em discus-
são, mas na primeira semana de janeiro divulgaremos
o tema, assim como a justificativa, as listas de material,
a equipe pedagógica e outras informações importantes
para começarmos o novo ano letivo.
Janeiro é mês de férias de toda a equipe pedagógica,
mas Tetê estará de plantão na escola para atender
quem precisar de alguma orientação ou conversa. A
Secretaria funcionará das 8h às 17h, apenas na Capis-
trano de Abreu, 29.
O início das aulas de 2019 será no dia 11/2, segunda-
-feira, e o desfile do Bloco de Carnaval, no dia 23/2, sá-
bado.

Avisos EFI
Plantão e Retrospectiva
No dia 17/12, próxima segunda-feira, os professores
estarão de plantão, nos seus respectivos turnos, para
atender as famílias que desejarem conversar ou escla-
recer dúvidas sobre o processo de aprendizagem de
seus filhos. Os responsáveis podem agendar por telefo-
ne ou pessoalmente, na Secretaria, um breve encontro
com os professores.
As Retrospectivas do Segundo Semestre de cada gru-
po serão publicadas no site no início de janeiro. Avisa-
remos por email quando o acesso estiver liberado. A-
proveitem para compartilhar a leitura com as crianças,
curtir as fotos e as lembranças do último semestre.

Sobre as Turmas
Despedida
O ano letivo da Pereirona foi cheio de novidades e ale-
grias. Agradecemos às famílias pela confiança e parce-
ria, ingredientes fundamentais para o desenvolvimento
do nosso trabalho e crescimento dos nossos alunos.
Desejamos a todos um ótimo Natal e um Feliz Ano No-
vo! Esperamos que se divirtam, se aventurem bastante
durante as férias e retornem cheios de energia.
Até 2019!

Desejo de Estudante
Última Tribo do ano! Chegou a hora de as crianças ava-
liarem o que fizeram para que seus desejos aconteces-
sem. Esse ritual de queima dos desejos concretiza o
esforço, o empenho e o compromisso de cada um con-
sigo mesmo, com o grupo e com a escola. Alguns sen-
tem vontade de compartilhar seus registros com os a-
migos da turma, outros apenas escutam. Esperamos
que, mais amadurecidos, possam, no próximo ano, de-
sejar ainda mais.

Finalizando e Comemorando
A última semana de aula das F2 veio acompanhada de
mil ideias e pedidos das crianças. Mesmo finalizando
os trabalhos, os pequenos arrumaram tempo para pin-
tar o sete e transformar seus últimos momentos em u-
ma grande confraternização. Fizeram trabalhos de ar-
tes especiais, amigo oculto, brincadeiras e lanches co-
letivos, histórias, filme com pipoca e muito mais.
Concluímos este ano repleto de momentos especiais,
que vão deixar saudade.

No Groove
As F2 encerraram o ano muito animadas, cantando tu-
do que foi proposto e participando dos jogos musicais
com entusiasmo. O desenvolvimento musical das crian-

ças pôde ser observado nas atividades de sala de aula.
Teoria e percepção foram introduzidos durante o ano e
as crianças se apropriaram dessas aprendizagens le-
vantando questões e identificando os conhecimentos
adquiridos na apreciação de novas músicas.
Relembramos e ensaiamos o Samba da Escola de
2018 para cantar junto com as F3, F4 e F5 na Festa de
Encerramento. Para contextualizar a música dançada
pela turma na festa, assistimos ao vídeo do Dr. Sample
contando como a música Grooves in The Heart foi cria-
da a partir de uma colagem de vários trechos de músi-
cas que já existiam.

Quarta-feira no Parque
As crianças das F3 se sentiram recompensadas por to-
do o empenho dedicado ao projeto da Feira Livre. Pas-
samos algumas horas brincando, pulando e interagindo
com outras crianças nos jardins do Museu da Repúbli-
ca. Foi um piquenique muito divertido. Espantamos o
calor com picolé Itália e, para dar sabor de festa, na
cesta tinha também Kidoguinho, brigadeiros e outras
outras delícias compradas com o lucro da feira.
Depois de tantos estudos, pesquisas e produções, deci-
dimos só brincar. Um pátio livre à sombra de grandes
mangueiras, jambeiros, palmeiras e um passeio pelas
aleias e pela gruta, apreciando o lago, as esculturas e
os gansos do bucólico jardim do palácio fizeram com
que a despedida de 2018 fosse memorável!

Livro de Inglês
Como encerramento de mais um ciclo, as F3 levam pa-
ra casa uma produção autoral do projeto deste ano:
The Best Part of Me. Esse livro é fruto das dinâmicas e
reflexões em sala, nas quais os estudantes, que estão
se apropriando da língua inglesa, foram estimulados a
observar seus corpos, descrever características e refle-
tir sobre o que gostavam, por que, como os usavam,
como eles os alegravam e como se destacavam no dia
a dia.

Última Visita do Ano
Recebemos um presente no penúltimo dia de aula: a vi-
sita de Adriana, mãe da Bia e cardiologista pediátrica.
Ela veio ampliar nossos conhecimentos sobre o siste-
ma cardiovascular e circulatório. Trouxe aparelhos para
aferir os batimentos cardíacos e um modelo científico
que ela produziu com a filha para mostrar a circulação
do sangue venoso e arterial. Foi uma tarde de muitas
descobertas. Todos adoraram!

Mapeando o Caminho
Ao final de uma viagem, nada é mais gostoso do que
relembrar cada bom momento vivido. Revendo os cami-
nhos percorridos ao longo do projeto A Cabeça e Seus
Mistérios, as F4 foram brindadas com lembranças, con-
ceitos, dúvidas e certezas de investigadores do saber.
Tudo isso virou um grande mapa de conceitos aprendi-
dos. Partindo de nosso tema inicial, carregamos nossa
curiosidade para o sistema nervoso, o funcionamento
neuronal, a eclosão dos afetos e os mecanismos dos
sentidos, dentre outras aprendizagens.
Esses objetos de estudo foram representados no qua-
dro como um grande mapa com as ideias interligadas.
Ao final, as crianças puderam reproduzir o mapa no ca-
derno e incluir dados.
A F4M se debruçou sobre a tarefa em trabalho individu-
al. A F4T formou grupos e usou materiais diversos. O
percurso da viagem, agora, pode ser conferido no ca-
derno, sem que ele precise ser folheado.

Pesando Mochilas
Para encerrar os estudos matemáticos do ano, as F5



colocaram alguns pesos na balança. Depois de ler uma
reportagem sobre o peso das mochilas usadas por
crianças, souberam que o ideal é cada mochila pesar
no máximo 15% da massa de quem a carrega. Esse
cuidado ajuda a prevenir problemas e dores nas costas.
Para saber se a meninada da escola está bem da colu-
na, pesamos as crianças e suas respectivas mochilas.
O que despertou a curiosidade sobre quanto era 15%...
"Primeiro, a gente se pesa. Depois a gente se pesa de
novo com as mochilas."
E o que conseguiriam descobrir?
"A gente ia saber o peso da mochila e o nosso peso."
Mas por que se pesar com a mochila? Em que momen-
to seria necessário saber o peso dela? "Não, primeiro
pesamos as crianças. Depois vemos quanto é 15% do
peso dela e só depois pesamos a mochila para ver se
está de acordo com os 15% recomendado."
Pensando em como fazer os cálculos, os pequenos fo-
ram levantando suas hipóteses e criando estratégias
para calcular a porcentagem.

Encerrando o Projeto
Com o projeto O de Dentro e o de Fora: Estudos Sobre
a Pele, as F5 caminharam pelos aspectos biológico e
social de seu objeto de pesquisa: a pele. Começamos
pondo em diálogo as cicatrizes físicas e as subjetivas,
até chegarmos às questões científicas.
Para concluir, mantivemos a conversa entre o de dentro
e o de fora: se na pele registramos nossas cicatrizes e
traçamos histórias, como elas são produzidas no nosso
interior? Vimos que nossas experiências e emoções
formam memórias que, por sua vez, dão corpo à nossa
personalidade.
Relembrando o filme Divertidamente, questionaram-se:
"O que aconteceu com Rilley quando ela se mudou?"
"Aquelas ilhas da personalidade que eram meio infantis
foram se acabando, mas novas foram sendo construí-
das... Rilley foi crescendo."
Inspiradas pelo filme, as crianças fizeram o exercício de
pensar sobre suas experiências. Que histórias e emo-
ções tecem suas personalidades? Para dar forma às
reflexões, produziram mapas mentais das suas vivên-
cias mais marcantes. Assim, encerraram os estudos so-
bre a pele.
Que venha 2019!

Partitura Criativa
Desenvolvendo a atividade Paisagem Sonora com as
F5, criamos categorias para os sons percebidos no
passeio pelo quarteirão, de acordo com as origens ou
materiais utilizado para produzi-los.
Influenciadas pela partitura não tradicional de
Artikulation, de Ligeti, as crianças criaram ícones para
representar os respectivos sons e, em seguida, inseri-
ram em um papel representando a linha do tempo. As
alturas dos sons percebidos (agudo e grave) foram dife-
renciadas variando sua localização verticalmente. As
categorias (timbres e material) separadas em cores. A
intensidade foi observada nos tamanhos dos ícones.
Depois de criada a partitura, filmamos uma linha do
tempo (cabo de microfone) passando por ela. Em se-
guida, assistindo à filmagem da partitura com a linha do
tempo, tentamos emitir/imitar os sons que ouvimos, na
sequência exata.
Primeiro produzimos os sons com a voz e o corpo, para
depois buscarmos, nos instrumentos da sala de Músi-
ca, sons que pudessem se aproximar dos originais. En-
saiamos algumas vezes e depois gravamos. O resulta-
do desse processo pode ser assistido nos vídeos:
F5M Paisagem Sonora (link)
F5T Paisagem Sonora (link)

Duetos de Flautas
A revisão do arranjo de flautas, a quatro vozes, da in-
trodução de Paciência, de Lenine, cantado e tocado pe-
las crianças no Coral, aprofundou a discussão da per-
cepção musical nas F5.
Observamos que a combinação de duas notas podia
gerar sensações distintas em quem ouvia. A distância
ou proximidade entre as notas no teclado do piano cria-
va tensões e relaxamentos no ouvinte.

As crianças ficaram muito curiosas e fizeram associa-
ções com trilhas musicais e paralelos entre intenções
da cena com o que era ouvido.
Assistimos a animações criadas para ilustrar as cadên-
cias contidas nas músicas de Mozart. Nessas anima-
ções, além de acompanhar a partitura, o personagem
transmitia a emoção de cada acorde contido na compo-
sição do mestre (link).
A partir dessa aula, foi proposta uma atividade de com-
posição de duetos de flauta contralto. Em duplas, as
crianças criaram músicas a duas vozes, tocaram, es-
creveram na partitura e classificaram cada combinação
de notas desenhando emoticons que representassem
os intervalos das notas criados pelas duas flautas jun-
tas. O resultado pode ser conferido nos vídeos:
F5M (link) e F5T (link)

Aniversários
De 15/12 a 15/2
Dezembro
15 Francisco Amaral Taddei  TAM 
16 Beatriz Passos Guimarães de Uzeda  AUX 
17 Renato Lent Santos  PRO 
17 Sofia Dias Campos Carvalho  F2M 
18 Gustavo Rodrigues Roque Nunes  TAM 
18 Flora de Souza Leite Sant'ana  TEM 
18 Rafael Machado Weisz  F3M 
19 Valentina Carrera de Gomlevsky  F6T 
19 Isabel Gerbase Barreto  F1BT 
19 Mariana Hue Souto Maior Padula  PRO 
20 Luisa Pinheiro Guimarães Costa Rego  F2M 
20 Aksan Lindenberg Gregorio E Trajano  AUX 
20 Pedro Leão Flaksman  F9M 
21 Danilo Camello Ventura  F2M 
21 Alice Pinheiro Guimarães Amorim  F5M 
21 Paula de Matos Peixoto Lacombe  AUX 
22 Leticia de Castro Sierra  F4M 
24 Euciara da Silva Cardoso  AUX 
24 Zoé Butcher do Valle  TET 
24 Alice Butcher do Valle  TGT 
25 Cecília Buarque de Freitas  F6T 
27 Rafael de Almeida Salgueirinho Rabello  TCM 
28 Rianne de Oliveira Zabaleta  AUX 
28 Olívia Furtado Azevedo  TEM 
28 Isabela Farias dos Santos de Andrade  AUX 
29 Angelo Riccetto  F8T 
29 Isadora Barros Boavista  F6M 
29 Guilherme Intrator Rodrigues  F8T 
29 Pedro da Silva Pamplona  PRO 
30 Luisa Oliveira Mathias  F4T 
30 Camila Monteiro de Aquino  TGM 
31 Maria Fernanda Carneiro Corbo  F5T 
Janeiro
1 Tomás Gonçalves de Oliveira  F1BT 
1 Elis Fiore Ribeiro  TFT 
2 João Colin de Vasconcellos  TGT 
2 Malu Villela Souza Martins  TET 
2 Luisa Alencar Hiltz  TAT 
3 Francisco Tucci Salomão  TCT 
3 Rita de Castro Aragão  F5M 
4 Gabriel Dias Verztman  F7T 
4 Maria Clara Hardman de Castro Tejero  F9M 
5 Fabiana Demolinari  PRO 
5 Luisa Duarte Oliveira  F5M 
5 Lara dos Santos Rangel Carneiro  F4T 
7 Luisa Cymbalista Acselrad  F7T 
8 Ana Beatriz Borges Mauler Neuchs  F7M 
8 Miguel de Avellar Bevilaqua  F3M 
9 Antonia Lima Diaz  F5T 
9 Jose Hermeto Kubrusly  F9T 
10 Max Abulafia Lerner  TCM 
11 Alice Mattos Rossi  F5T 
12 Rosa Flaksman Veloso  F7T 
13 Mariana Gonçalves Maia de Lima  F7M 
13 Serena Rocha Vianna Von Kruger de Freitas  F2T 
13 Ronny Reis Berliner  F4M 
15 Inacio Prazeres  AUX 
15 Cecília Palmeira Baptista  F6M 
15 João Daniel Silva Maia  TFM 
15 Artur Porto Carreiro Tavares  F6T 

15 José Tiago Silva Maia  TGM 
16 Carolina Lacombe Gaglianone  TET 
16 Joaquim Penafiel Silveira de Souza  TFT 
16 Tomás Bartolomeu Guimarães  F6T 
16 Leon Penafiel Silveira de Souza  TGT 
16 Anna Soffiatti Medeiros de Morais  F3M 
16 Greta Joana Fortes Carneiro da Cunha  F3T 
16 Antonio Bento Penafiel Silveira de Souza  TET 
17 Rodrigo Intrator Juppa  F7T 
17 Manuela Águas da Rocha  F2T 
17 Catarina Varejão de Mello Paz  F7T 
18 Rafael Obón Echavarren  F6M 
19 Antonio Akerman Seabra  F3T 
19 Bianca Loureiro dos Reis Furtado  AUX 
19 Lino Fróes Malta Romano Brandão  TBT 
20 Denise Barros de Abreu Morais  PRO 
21 Aline Monteiro Nery  PRO 
21 Alice Duarte Cubas  F2M 
21 Quincas Rodrigues de Souza  PRO 
22 Jacqueline de Sousa Pereira  AUX 
23 Beatriz Nunes da Silva  AUX 
24 Beatriz Mattar Bueno  F1AT 
25 Laura Graça Leoni  F3M 
25 Catarine Teixeira Ignacio Henrique  AUX 
25 Beatriz Bandeira de Mello E Silva  F1BT 
25 Theodoro Cury Jolly  F7M 
25 Maria Clara Mathias Schwerdtner  F9T 
26 Mariana dos Anjos da Silva  AUX 
26 Nina Brea Sá  F3T 
26 Maria Letícia Nascimento Santana  F3M 
27 Laura Teive de Oliveira Branco  TET 
27 Joana Sirovy  F3M 
27 Arthur Teive de Oliveira Branco  TET 
29 Luiza de Abreu Cotrim  F8T 
30 Breno Pinheiro Camargo  F6T 
30 Jade Prata Bueno Barata  PRO 
30 Guilherme Mansur Janot  TBT 
30 Olívia Fernandes Manzini  TAT 
30 Gabriela Clark Santi  TEM 
30 Bernardo Nigri  F3M 
31 Ravi da Trindade Abreu Amado  F1AT 
31 Nuno Meliande Mors  TAT 
31 Diana Quirino dos Santos da Costa  AUX 
Fevereiro
1 Sofia Holanda de Almeida  F3M 
1 Valentina Garcia Schnoor  F1AT 
2 Gabriel Marchevsky Junqueira  TET 
2 Francisco de Andrade Biar  F9T 
2 Yuri Prinzac Nacht  F6M 
3 Gabriel Pinho Leite Monteiro  F4T 
3 João Prado Carvalho  TCT 
4 Isabela Corrêa Barbosa Brun Fausto  F3T 
4 Gael Mesquita Fagundes  TCT 
4 Bruna Chartuni Nascimento  F4M 
5 Aurora Bahia Elia  TGM 
5 André Holck Venancio Filho  TBT 
5 Felipe Junqueira Nazareth  F3T 
7 Manoela Marinho Rego  PRO 
7 Bruno Vasconcelos Motta Rodrigues  F4M 
7 Santiago Paranhos Barbalho  TBT 
8 Fernanda Fagundes de Oliveira  AUX 
8 Manuela Gonzaga de Forton Bousquet  AUX 
8 Pedro Porto Silveira  F5T 
9 Felipe Ribeiro do Nascimento  F6T 
9 Beatriz Gaia Dobal Cucco  F7M 
9 Tomás Coutinho de Barros  TBT 
12 Felipe Roxo Teixeira Ramalho  PRO 
12 Bela Schliemann Rangel Carneiro  TBT 
12 Francisco Kanawati Doneux  F5M 
13 Carolina Caldeira Brant Losekann  F5T 
13 Fernanda Clark Santi  F7M 
13 Erico Robson do Amaral  AUX 
14 Cecilia Rosa Nachbin  F5T 
14 João Akersztejn  TFT 
14 Alice Duarte Oliveira  TEM 
14 Lola Maria Kraus Nóbrega  F9M 
15 Rosa Vaz de Arruda  F1AT 
15 Helena Bertarini Cepelowicz  F1M 
15 Luca Coutinho de Barros  F1BT 
15 Eli Nudelman  TBT 
15 Pedro Novaes Condé  F5M 
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