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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.

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.

tecerão 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 aconteçam. A presença de todos é fundamental para o sucesso e a gratificação 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 como o líquido, em
embalagens individuais e descartáveis. Autorizações para mudança de responsável
na hora da saída devem ser avisadas à Secretaria até a véspera do ensaio.

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.

Sobre as Turmas
Aconteceu na Feira Moderna
No último sábado, ocorreu a nossa grande festa do conhecimento. Em 2018, a Feira
Moderna abordou o corpo como totalidade que ganha sentido nas relações e no diálogo com o mundo, com os outros. Assim, entre obras e trabalhos de Artes Plásticas, Cinema, Linguagens, Educação Física e Ciências e Humanidades, a comunidade escolar teve a oportunidade de apreciar e apreender as diferentes formas de olhar, sentir e de reflexão dos estudantes sobre o corpo (biológico, cultural, social e
político) no mundo.
Foi uma manhã de grandes conhecimentos, tranquila e agradável, para receber as
famílias, amigos e convidados. Um momento ímpar para conhecer a metodologia de
projetos de trabalho, entender nosso projeto político-pedagógico pautado pelos direitos humanos e a nossa prática de construção coletiva do conhecimento.
Parabenizamos estudantes e toda a equipe docente pelo excelente evento, resultado do diálogo, da cooperação e da participação de todos num projeto comum.

Aconteceu na Feira Moderna

Memes Matemáticos
Como Nasce um Projeto?

Avisos EFII
Ensaio Geral
A experiência de ensaiar as apresentações de final de ano no palco onde elas acon-

As F6 leram os textos A Matemática Tem Papel Central em Nossas Vidas e Fera da
Matemática e discutiram como a Matemática pode ser difícil para alguns e nem tanto para outros. Mas todos concordam em um ponto: ela é importante para as nossas
vidas. Chamamos atenção para o fato de o Brasil vir investindo bastante em novos
talentos e se destacando na Matemática mundial e nas competições internacionais.
Alguns alunos comentaram como a área das tecnologias, tão dependente da Matemática, tem se desenvolvido cada vez mais rápido e apresentado equipamentos cada vez mais modernos e que, portanto, ela precisa de profissionais capacitados e
que acompanhem tal velocidade.

O texto que fala sobre o Artur Ávila diz que muita gente acha a Matemática um pouco complicada, mas ela pode ser muito divertida. Então, como desdobramento dessa discussão, resolvemos juntar Matemática e humor com a produção de memes
que envolvessem o universo dessa área de conhecimento. Ficam evidentes as marcas e os estereótipos sociais que a Matemática ocupa, mesmo em nossa escola.
Tudo isso nos faz continuar repensando a prática de sala de aula.

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

Memes Matemáticos

Matemática e Pesquisa
Um de nossos objetivos de Matemática que dialogam com o Currículo de Procedimentos de Pesquisa é a elaboração e a análise de pesquisas quantitativas com produção de gráficos. Analisamos gráficos em sala, discutimos a importância dessa ferramenta e fizemos uma proposta.
Em grupos, os estudantes das F7 deveriam sugerir uma pesquisa relacionada ao
período eleitoral ou às discussões sobre o projeto Da Cabeça aos Pés: que Histórias o Corpo Conta?, realizadas com as turmas de Fundamental II. Socializamos e
debatemos as perguntas e respostas obtidas, a postura do entrevistador, a importância do rigor nos registros desses dados e, por fim, pensamos nos resultados.
Nas F8, o trabalho aconteceu ainda no período de sensibilização para o Projeto Institucional, no início do ano. Os estudantes tiveram que produzir os gráficos no Google Planilhas e, como ainda estávamos longe das eleições, os temas se relacionaram ao projeto, seguindo as seguintes etapas:
a) Pesquisa (escolha de temas, parâmetros para análise, levantamento das informações).
b) Organização dos dados (e "repesquisa", ocasionalmente).
c) Tratamento das informações (aprendizado do software, estudo dos tipos de gráfico).
Foi uma oportunidade de inter-relacionarmos conhecimentos de proporcionalidade,
porcentagem, leitura, organização e interpretação de dados em tabelas e gráficos,
além de conteúdos de Geometria, como medida de ângulos de volta inteira e uso do
transferidor.
Os trabalhos foram compartilhados na Feira Moderna.

De Todos
Festa de Hip Hop
Thomas Queiroz, pai do Theo (F5T), convida todos para a Tudu Nossu, festa de hip
hop voltada para o público infantojuvenil. O evento incentiva o intercâmbio cultural
entre artistas já consagrados nas quatro vertentes do hip hop (MC, DJ, Break e Grafite) com o público convidado por meio de apresentações de discotecagem, break
dance, batalha de rima e grafite ao vivo.
Neste domingo, 2/12, das 15h às 21h. Classificação: 12 a 17 anos (menores de 12
anos só entrarão acompanhados do responsável legal).
Espaço Cultural Olho da Rua, Rua Bambina, 6 - Botafogo.
Mais informações e programação completa (link)

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).
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