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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 horários. A antecedência para a chegada das crianças 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.
15/12 (sáb)
Fundamental II manhã - apresentação às 9h, chegada às 8h45.
Fundamental II tarde - apresentação às 11h, chegada às 10h45.
Formatura das F9 - 12h.
Fundamental I manhã - apresentação às 13h30, chegada às 13h15.
Fundamental I tarde - apresentação às 15h, chegada às 14h45.
16/12 (dom)
Pereira manhã - apresentação às 9h, chegada às 8h50.
Pereira tarde - apresentação às 10h30, chegada às 10h20.
Pereirinha - apresentação às 14h, chegada às 13h50.

Aí Vem o Circo!
Com a aproximação da Festa de Encerramento, as conversas sobre o universo do
circo têm permeado as tardes da Turma da Pupila. Conhecemos Circolândia, de
Rodrigo de Freitas Valle Egea, Rosimara Vianna e Jefferson Costa. O livro conta
um pouco da história e das curiosidades da arte do circo. Apreciamos também algumas obras da série El Circo, do colombiano Fernando Botero. Trapezistas, mágicos, malabaristas, equilibristas e palhaços invadiram o imaginário das crianças,
que toparam tentar se equilibrar em uma corda no chão. O desafio foi mais difícil
do que elas pensavam!
Assim, vamos esmiuçando os segredos e desafios desse espetáculo cheio de magia!

Como Nasce um Projeto?
Como fazemos todos os anos, reunimos a comunidade escolar para discutir o Projeto 2019. Nesses espaços de discussão, vamos, ano a ano, nos reinventando e
refletindo sobre a relevância dos temas para nós, educadores, famílias e estudantes; sobre a viabilidade de cada ideia; e assim, nesse finzinho de ano, vamos tecendo, costurando o próximo.
Na segunda-feira, realizamos a assembleia com pais da Educação Infantil e F1 e tivemos a presença de setenta responsáveis. Na terça, recebemos os do Ensino
Fundamental, com um número bem menor de representantes. Mesmo assim, a discussão foi muito produtiva.
Além de pensar novos rumos e direcionar nossa atenção para as demandas das
famílias e dos alunos, para planejarmos um ano ainda melhor, discutimos o Projeto, e a discussão trouxe outros olhares para os temas levantados pelo questionário,
e que se somarão aos de nossos alunos e professores.
Nas assembleias com os alunos de F5 a F9, percebemos, mais uma vez, como os
estudantes amadurecem em relação ao trabalho de pesquisa. Cada um tem uma
argumentação, acolhendo e dando voz aos mais novos, orientando-os em relação
aos critérios necessários para escolher um projeto e, de forma cuidadosa, pensando possibilidades de trabalho para a Educação Infantil.
As palavras e ideias mais citadas até agora são: tecnologia, comunicação e cultura. Os argumentos dos estudantes envolvem relações humanas, sustentabilidade,
arte e futuro.
Em breve daremos mais notícias para quem quiser esquentar os tamborins para o
concurso do samba de 2019.

Aí Vem o Circo!

Avisos Pereira
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. Os
relatórios serão encaminhados pelas agendas no último dia de aula. Para agendamento, favor entrar em contato com a Secretaria da escola.

Sobre as Turmas
Viva! O Circo Chegou!
Com a proximidade da Festa de Encerramento, a Turma do Cérebro mergulhou no
universo circense. Em roda, relembramos o passeio que fizemos ao Teatro Sergio
Porto, onde as crianças se divertiram com a apresentação dos palhaços.
Na sala de Artes, desenhamos os personagens que representaremos na festa e
pensamos de que maneira poderíamos escrever a palavra palhaço. Fizemos associações com outras palavras, rimas e consultamos o alfabeto. Depois conversamos
sobre as roupas coloridas, os cabelos, os sapatos engraçados, e sobre as brincadeiras que eles fazem, tão alegres e divertidas.

Viva! O Circo Chegou!

Na Corda Bamba
Durante a pesquisa sobre como o corpo se equilibra, a Turma da Barriga conheceu
O Equilibrista, de Fernanda Lopes de Almeida e Fernando de Castro Lopes. A história trouxe poesia e reflexão para nossas manhãs.
Inspiradas, as crianças pensaram no que fariam vivendo em uma corda bamba; e
fizeram um trabalho divertido na sala de Artes.

Esqueleto e Pele no Museu
As turmas do Esqueleto e da Pele foram ao Museu Nacional de Belas Artes e se
depararam com uma surpresa incrível. Além de apreciar, puderam participar e interagir com as obras.
Em uma sala, manipularam lãs, fizeram tricô de dedos, puderam tocar, sentir e se
aproximar das peças. Como detetives, usando lunetas feitas de rolos de papel, foram em busca de um quadro famoso.
Em outra sala, puderam vivenciar diferentes sensações através do tato e do olfato;

tornaram-se estátuas vivas usando os "gurigurus" e passearam pelos corredores
vestidos com esses tecidos coloridos em tons de pele. Foi uma tarde de muitas experiências e diversão, e a meninada se sentiu parte do museu.

Esqueleto e Pele no Museu

vez será O Natal de Manuel, de Ana Maria Machado. Biblioteca Machado de Assis,
Rua Farani, 53.

Juntos e Misturados

Paladar, Sacolé?
Na Corda Bamba

Juntos e Misturados
O Livro das Caras continuou motivando conversas na Turma da Mão e servindo de
inspiração para atividades de artes em que as crianças puderam brincar com as
próprias imagens e experimentar mudanças.
Com papel vegetal sobre fotografia, criaram novos elementos. Mudaram cores de
peles e de cabelos, acrescentaram barbas, bigodes, óculos e muitos adereços!
Numa outra atividade divertida, coloriram uma fotografia impressa em preto e branco, usando giz pastel, lápis de cor ou aquarela. Depois, essas fotografias foram
cortadas em quatro pedaços, os pedaços foram misturados e cada criança criou uma nova cabeça.
O resultado surpreendente foi apreciado por todos, que gostaram de se ver juntos
e misturados.

Paladar, Sacolé?
As F1 realizaram mais uma tarefa da Gincana dos Sentidos. Dessa vez, sobre o
paladar.
Motivados pelos dias de forte calor, os grupos tiveram a missão de preparar deliciosos sacolés de frutas. E precisaram seguir uma receita, estar com o paladar
bem sensível e ir experimentando a mistura, equilibrando os sabores ácido e doce,
até que ela ficasse com gosto agradável.
Ajustado o sabor, o desafio foi, ainda em equipe, colocar o líquido nos saquinhos e
mandá-los para o congelador. Depois de um dia, geladinhos de limão, maracujá,
caju, abacaxi e uva refrescaram as crianças, que cumpriram a tarefa com muito
gosto!

De Todos
Sanduíche de Livro Natalino
Paula Novaes, avó da Alice (TAM) e do Vicente (TFM), convida todos para a ultima
apresentação do ano de seu Sanduíche de Livro, amanhã, 1/12, às 10h. O livro da
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Autismo - Do que se Trata
Christiane Kemper, mãe do Hugo (F3M) e da Iara (F6M), convida todos para o lançamento de seu livro, escrito em colaboração com outras autoras, Autismo - Do
que se Trata. Será no dia 12/12, às 19h, na Blooks Livraria, Praia de Botafogo, 318
(Espaço Itaú de Cinema).

Doe Sangue
Você sabia que pode doar sangue a poucos metros daqui? O posto de coleta Hematologistas Associados fica na rua Conde de Irajá, 183. Para doar é necessário
estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e apresentar documento oficial de identidade com foto. Tem sempre alguém precisando da sua doação. Doe sangue. Salve vidas! É simples e seguro. Mais informações:
www.hematologistas.com.br / doesangue@hematologistas.com.br / 2537-7440.

Aniversários
De 1 a 7 de Dezembro
1 Théo Wanderley Treitel Paschoal TGM
1 Camila Sandoval de Andrade PRO
2 Bernardo Zico de Araújo Caetano F3T
3 Juliana de Paula Janot F8T
4 Felipe Gonçalves Nehab F4M
4 Alice Reis Andrade F1AT
5 Nicolas Lage Moreno F5M
6 Benjamim Cesari de Aragão F1BT
6 Bernardo Ramos Sant'anna F1BT
6 Maria Vitória Santos Jesus da Silva F1M
6 Daniel Caballero dos Santos F9M
6 Maria Junqueira Schmidt Muller de Sá F6T
6 Francisco de Barros Pegado TGT
7 Eduardo Grand Bressane F5M

