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Para Todos
Questionário de Avaliação
Se você ainda não respondeu ao questionário
de avaliação, não deixe de participar! Esse retorno é muito importante para repensarmos a
escola, planejarmos o novo ano, buscando mudanças e adaptações que possam melhor atender às demandas das famílias e de nossos alunos. Contamos com sua parceria!
Questionário de Avaliação (link).
O prazo para o envio do formulário vai até
11/11, próxima segunda-feira.
As reuniões de avaliação serão nas seguintes
datas:
Fundamental I e II - 25/11 (seg), às 18h30
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (ter), às 18h30

Feriado
Na próxima sexta-feira, 15/11, teremos o feriado
do Dia da Proclamação da República. O Informe
988 será publicado na quinta-feira, 14/11.

Datas Importantes
Feriado Proclamação da República - 15/11
Feriado Dia da Consciência Negra - 20/11
Feira Moderna do Fundamental II - 23/11
Reunião de Avaliação - Fundamental I e II 25/11, às 18h30
Reunião de Avaliação - Ed. Infantil e F1 - 26/11,
às 18h30
Ensaio Geral na Sala Baden do Fundamental I
(F2 a F5) - 10/12 (ter), no turno frequentado.
Ensaio Geral na Sala Baden do Fundamental II 11/12 (qua), no turno frequentado.
Término das Aulas - 13/12
Festas de Encerramento - 14/12
Fundamental I (F2 a F5) - Turno da Manhã: das
9h30 às 10h30 / Turno da Tarde: das 11h30 às
12h30
Pereira - das 14h às 15h
Pereirinha - das 16h às 17h
Festas de Encerramento - 15/12
Fundamental II - Turno da Manhã: das 10h às
11h / Turno da Tarde: das 11h30 às 12h30 /
Formatura das F9: das 12h30 às 13h
Plantão de Ed. Infantil e Fundamental I - 16/12
Plantão de Fundamental II - 19/12

de calçar, além de óculos e boné, caso achem
necessário. Para o lanche, cada um deverá trazer um pacote de biscoito fechado, de sua preferência. A escola levará suco e água.
Atenção às datas:
Turmas da Leitura, da Placa e do Pombo-correio - 11/11 (seg)
Turmas da História e da Mímica - 12/11 (ter)
Turma do Recado - 13/11 (qua)
Turma do Jornal - 14/11 (qui)

Sobre as Turmas

tas histórias foram relembradas.
Essa linha do tempo tem fotos, escritos e desenhos feitos pelas crianças, e conta nosso percurso durante o projeto.
Resgatar e compartilhar essas memórias tem sido uma experiência importante para todos e
percebemos o quanto caminhamos e crescemos
como grupo e como leitores. Nossa bagagem literária se ampliou e enriquecemos ainda mais o
nosso conhecimento.
Quantos aprendizados e descobertas!

Esquina Literária
A Turma da História encontrou com alunos da
F9M para conversar sobre a Esquina Literária.
Alunos que hoje estão na F9, quando eram do
Sétimo Ano, ajudaram a materializar uma ideia
surgida nas aulas de Língua Portuguesa: criar
na cidade espaços de livre acesso a livros.
Uma das formas pensadas foi a Esquina Literária, já ocupada pela escola e pela comunidade
de várias maneiras, inclusive num sarau. Nossa
turma, que anda de olho nos muros da cidade,
resolveu ajudar na revitalização daquele espaço.
No encontro, soubemos que, na época, os estudantes pintaram o muro e quebraram a cabeça
tentando encontrar um jeito de os livros não molharem com a chuva...
O tal muro já ganhou um novo desenho e o bairro todo usufrui do espaço, que agora é da cidade.
Retiramos a estante e contamos com a ajuda
das crianças para reformá-la. Em breve, voltaremos lá para terminar de pintar o muro e dispor
as doações.
Ainda dá tempo de doar para a reinauguração.
Novas doações serão bem-vindas a qualquer
tempo. A Esquina Literária fica na confluência
das ruas Marques e Capistrano de Abreu.

Avisos Pereira

Linha do Tempo

Notícias e Lendas
Depois da visita ao Museu do Folclore, as lendas têm despertado o interesse da Turma do
Jornal. A da Iara, uma das narrativas mais populares do folclore brasileiro, ganhou destaque
nas rodas de conversa. Assistimos a animações
e ouvimos versões dessa história. Concluímos
juntos que Iara é a protetora dos mares e rios e
os defende de todo e qualquer perigo.
Tivemos também uma contação, compartilhada
com a Turma da Mímica, da história Sereia em
Segredo, de Edith Lacerda. Envolvidos pela magia e segredo da menina que poderia ser uma
sereia, os pequenos vibraram com a ideia de a
personagem da história poder ser a Iara.
A semana foi marcada também por uma notícia
de jornal: Ingrid Silva, a bailarina que já nos inspirou em atividades artísticas ligadas à poesia, e
que se tornou conhecida por sua trajetória magnífica e por sua luta em busca de sapatilhas que
contemplassem seu tom de pele, anunciou que
não precisaria mais pintar suas sapatilhas, pois
elas já existem na cor desejada!
Contentes, os pequenos vibraram e compartilharam essa conquista e a alegria da Ingrid.

Encontro com o Mar
Para finalizar o ano, todas as turmas da Pereira
estarão envolvidas em um projeto coletivo sobre
o Meio Ambiente. As crianças buscarão alternativas de comunicação que possam mobilizar as
pessoas e chamar atenção para a preservação.
Na próxima semana, todas as turmas irão à
praia, no Posto 6, próximo à Colônia dos Pescadores.
Pedimos que as crianças venham com roupa de
banho por baixo do uniforme, protetor solar já
passado em casa, sandálias que sejam fáceis

Esquina Literária

Linha do Tempo
Estamos caminhando para a finalização do nosso projeto sobre os livros e suas histórias. As
crianças estão recordando e resgatando os principais momentos vivenciados. Estamos criando
uma linha do tempo registrar o que foi mais significativo.
Atividades, passeios, visitas, descobertas e mui-

Notícias e Lendas

Mil Macacos
As Turmas da Leitura e da Placa conheceram
Uma História com Mil Macacos, de Ruth Rocha.
Dois personagens bem atrapalhados - Zeca Telegrafista e Doutor Quaresma - não conseguem
se entender ao se comunicar. Esse ruído de comunicação gera uma grande aventura envolvendo telegramas e macacos.
Cada criança recebeu uma apostila para ajudar
os personagens nas resoluções de problemas.
Com animação, encararam o desafio matemático que envolve literatura, comunicação e um delicioso bolo de banana para o final.

Mil Macacos

Rainha do Mar
"Oguntê, Marabô
Caiala e Sobá
Oloxum, Inae
Janaína, Iemanjá"
Lenda das Serias, de Arlindo Velloso, Dinoel
Sampaio e Vicente Mattos, vem trazendo melodia e ritmo especiais para a Turma da Placa, além de muita curiosidade. Que nomes são esses, no refrão?
As crianças aprenderam que alguns são jeitos
diferentes de chamar Iemanjá, e outros são de
deusas, também sereias.
Para nos aproximar da história da orixá das águas salgadas, tão importante no panteão yorubá, conhecemos "Iemanjá e o Poder da Criação
do Mundo", do livro Omo-obá: Histórias de Princesas, de Kiusam Oliveira e Josias Marinho.
A história conta como uma menina muito determianda, que adorava enfeitar seus cabelos
crespos com pérolas, conquistou, com a sua lindeza e doçura, presentes incríveis de Olodumare que, para não ficar tão só no Òrun, se tornou
a Rainha do Mar.
Inspirados, os pequenos ilusraram a história
com lindos desenhos!

Rainha do Mar

Hombre McSteez
A Turma do Pombo-correio vai se despedindo
das pesquisas sobre o cinema de animação.
Nesse processo de finalização, conhecemos a
obra do artista californiano Hombre McSteez,
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que utiliza desenhos feitos no acetato para inserir personagens em cenários da vida real, criando animações interessantes e divertidas.
As crianças assistiram a um vídeo da série
Aug(De)Mented Reality e produziram em grupos
as próprias animações, com a técnica do stopmotion e acetato. Criaram os personagens, o roteiro, o desenho e escolheram que cenário da
escola usar.
A Realidade em Suas Mãos (link)
A turma gostou tanto do trabalho do artista, que
pensou em perguntas e comentários para enviar
a ele por uma plataforma digital. Recebemos a
ajuda da professora Júlia, de Inglês.
"You draw very well." (Pina)
"I loved your videos." (Maria Cecilia)
"Wich materials are frequently used in your
work?" (Pina)
"What do you do to avoid smudging your
drawings?" (Theo)
"Do you practice a lot?" (Sebastião)
"How many videos have you made?" (Luiza)
"What are your favorite settings?" (Alice V.)
O projeto Do Papel às Telas - O que as Imagens Comunicam permitiu à turma utilizar a animação para se comunicar, o que envolveu diferentes técnicas e tecnologias. Incentivou a criatividade e a liberdade das crianças. Foi incrível!

Horário Extensivo
Banhos de Chuveirão
Dias de calor e muito sol estão cada vez mais
frequentes e, com eles, a temporada dos banhos de chuveirão na Pereirinha vem chegando,
para a alegria das crianças do Horário Extensivo. Elas adoram se refrescar e brincar com os
amigos, entre bacias, tanque, panelinhas e regadores.
Tudo se transforma em uma grande brincadeira
com água, que aguça os sentidos e estimula a
criatividade e interação de todos.
Pedimos aos pais que deixem permanentemente uma muda de roupa na mochila, para que
possamos aproveitar esses momentos até o final do ano.

Banhos de Chuveirão

De Todos
Brinquedoteca Solidária
Hombre McSteez

Visita do Cineasta
Para fechar o projeto Do Papel às Telas - o que
as Imagens Comunicam, a Turma do Recado
recebeu a visita do cineasta Bruno Safadi, pai
do amigo Inácio. Bruno veio falar sobre sua profissão e sobre o universo do cinema. Contou a
história da imagem em movimento, que deu origem ao cinema, e trouxe nomes de importantes
precursores, como Thomas Edison, Marey,
Muybridge e os irmãos Lumière. As crianças estavam muito curiosas para saber o que acontece por trás das câmeras:
"Como se começa a fazer um filme? Quanto
tempo demora para fazer um filme? Qual a parte do filme que o diretor faz? Por que você escolheu essa profissão? É você que fala 'corta'?
Como se acaba de fazer um filme? Quantas
pessoas trabalham na equipe de um filme? Quantos papéis você usa para escrever o roteiro?"
Bruno mostrou também o making of de seu filme
Eden, e muitas dúvidas foram tiradas.
As crianças puderam ver o trabalho do fotógrafo, do maquinista, dos atores, do diretor e ver o
tanto de profissionais que se envolvem em uma
produção cinematográfica.
Nosso visitante trouxe também uma câmera
Super8 e alguns rolos de filme de 16mm e
35mm para a turma manipular e entender como
funciona o filme no projetor.
Foram momentos ricos de informações e encanto pela sétima arte. Obrigado, Bruno!

Juliana Janot (F9T) está organizando, neste
mês de novembro, a arrecadação de brinquedos
para atender crianças brasileiras e venezuelanas, com idades entre 0 e 12 anos. A ação solidária faz parte do projeto da Ong AME - Ação
Movida pela Esperança, instalada em Paracaima, Roraima.
Juliana pede o apoio de toda a comunidade escolar nessa ação, por acreditar que a campanha
combina com o Projeto Político Pedagógico da
escola, pautado, sempre, nos Direitos Humanos. A arrecadação e vai até 30/11. Vamos participar!
Carta da Juliana (link)

Aniversários
De 9 a 15 de Novembro
9 Antonio Oswaldo Cruz Penido Antunes F3T
9 Luiza Mafra Soares F6M
10 Nuno Gomes Paulo Corrêa F3M
10 Antonia Lima Martinez TET
11 Alice Pinho Leite Monteiro TET
13 Pamela Acatauassu Martins PRO
13 Stella Stopazzolli Randolph F4T
13 Rejane da Silva Xavier AUX
14 Pedro Futura Andrade de Oliveira F7T
14 Joaquim Giacomini Simões F9M
14 Mila Sá de Oliveira F5M
15 Pedro Viegas Santangelo F4T

