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Para Todos
Oficina de Bateria
A você, que curtiu o nosso carnaval e ficou in-
teressado em participar da bateria, avisamos
que na próxima terça-feira, 6 de março, tere-
mos aula inaugural aberta da oficina de per-
cussão da bateria do Bloco da Sá Pereira. Mi-
nistradas por Ricardo Cotrim e por integrantes
da Bateria Balança Mas Não Cai, as aulas se-
rão voltadas para pais, funcionários, ex-alunos
e amigos da escola. A oficina acontecerá sem-
pre às terças-feiras, das 19h às 21h, na Perei-
rona.
Inscrições no local, no dia e horário da aula.
Mais informações: 99197-6660.

Oficina de Bateria

Avisos EI I
Informes da Educação Infantil
Sentimos necessidade de fazer um Informe
para cada sede da Educação Infantil, não ape-
nas para acomodar melhor as notícias sobre
as turmas, mas também para não gerar confu-
são em relação às informações referentes a
cada sede. A partir de agora o Informe identifi-
cará a Pereirinha como Educação Infantil I (ou
EI I) e a Pereira como Educação Infantil II (ou
EI II).

Encontro de Pais
Na próxima quinta-feira, 8 de março, às 18h30,
professores e auxiliares das turmas da manhã
da Educação Infantil estarão aguardando os
pais para uma aproximação entre famílias e
escola. Nesse momento, aproveitaremos para
estreitar os laços de confiança. Lembramos
que nesse horário não temos funcionários dis-
poníveis para cuidar das crianças. Por isso,
não é possível a presença delas durante as
reuniões noturnas.

Sobre as Turmas
Mãos e Toques
Muitas novidades entraram na rotina das crian-
ças da TAM. Com os grupos juntos, conviver
com novos amigos e conhecer novos espaços

da escola foram desafios que provocaram um
estranhamento inicial, mas logo renderam bo-
as brincadeiras e muita diversão. Numa ma-
nhã, os pequenos encontraram uma surpresa
no pátio de trás: luvas recheadas com água,
lã, bolinhas, areia e pedra estavam pendura-
das, convidando todos a tocar e sentir os dife-
rentes materiais, observando peso, textura e
temperatura. Alguns se sentiram mais à vonta-
de para experimentar, apertando e puxando,
outros divertiram-se passando entre as mãos.

Mãos e Toques

Todos Juntos
Os grupos que estavam vindo em horários se-
parados se reuniram e as crianças conhece-
ram novos amigos. As crianças também estão
se despedindo dos responsáveis com mais
tranquilidade e o chorinho inicial está diminuin-
do. Ao longo da semana, nossos pequenos
demonstraram estar mais seguros na escola e
se vinculando aos amigos e professoras. Tran-
sitaram pelas salas e pátios, inventaram e par-
ticiparam com alegria das brincadeiras.
Na sala de jogos, uma caixa preta com peda-
ços de fita colados foi apresentada e, dentro,
uma surpresa: uma pegada de argila. O que é
isso?, indagamos. Todos afirmaram: um pé! E
de quem seria? Experimentamos no pé da pro-
fessora, mas a pegada era pequena demais; já
nos pés das crianças, era muito grande. Para
aprofundarmos esta conversa e nos aproxi-
marmos do Projeto Institucional, as crianças
foram desafiadas a explorar o corpo numa
brincadeira na qual o objetivo era descobrir
quem conseguia colocar os pés nos lugares
sugeridos pela professora. Aproveitamos para
dançar músicas do repertório popular que vêm
conduzindo o projeto. Os pequenos demons-
traram envolvimento, habilidade e desenvoltu-
ra.

Olhos, Ouvidos, Boca e Nariz
A TBM está cada vez mais integrada e, com
isso, demos início às conversas sobre o Proje-
to Institucional. Com o objetivo de ouvir o que
as crianças pesavam, fizemos a seguinte per-
gunta: o que podemos fazer com o nosso ros-
to?
"Fazer careta." (Yasmin)

"Passar batom de criança." (Joana)
"Fazer beijo." (Rafael)
"Pintar o rosto." (Antonio)
Buscando realizar atividades que permitissem
às crianças se conhecerem melhor e se reco-
nhecerem como grupo, elaboramos juntos um
jogo da memória de expressões faciais. Du-
rante as partidas, as crianças se divertiram ao
ver as fotos dos amigos com diferentes care-
tas e precisaram de muita atenção e concen-
tração para realizar pequenas contagens. Foi
uma ótima oportunidade para entenderem a
necessidade e a importância de esperar, res-
peitar, ganhar e perder.
Para finalizar nossa semana, recebemos a vi-
sita da Mariah, que veio contar a história
Caras Animalescas, de Ilan Brenman. Com i-
lustrações divertidas, o autor faz uma brinca-
deira com semelhanças faciais entre humanos
e animais. As crianças adoraram a visita e a
história e no final também fizeram suas com-
parações:
"Eu tenho cara de dinossauro." (Lucas)
"Minha cara é igual à da coelha." (Catarina)
"Eu pareço um microfone." (Bento Gilhon)
Continuaremos nossas pesquisas em torno do
que podemos fazer com o nosso corpo. Essa
turminha tem se mostrado cada vez mais cu-
riosa e interessada.

Olhos, Ouvidos, Boca e Nariz

Todos Juntos
Sensibilizando os Pequenos 
Aos poucos a TBT vem se reconhecendo en-
quanto grupo e criando identidade própria. Pa-
ra alguns, o espaço é familiar. Para outros, a
confiança nesse novo lugar vem sendo esta-
belecida gradativamente.



Começamos a sensibilizar nossos pequenos
para o Projeto Institucional lançando mão de
perguntas que aguçaram a curiosidade:
o que é um corpo? O que tem no nosso cor-
po? O que tem no corpo do amigo?
"O corpo é o peito e a barriga!" (Maria)
"O corpo é a cabeça!" (Leonardo e Tomás F.)
"O corpo é um braço!" (Lia)
"O corpo é uma orelha!" (Lino)
"O corpo tem um pé!" (Guilherme)
"Os amigos têm cabeça!" (Flora)
"O corpo tem ombro!" (Alice)
As respostas nos levaram a ouvir o samba da
escola, registrando a letra no blocão e desta-
cando as partes do corpo ali presentes. Nesse
processo de imersão, criamos possíveis cami-
nhos para o desenvolvimento do projeto.
Nos próximos dias, investiremos em outras ati-
vidades que fomentem ainda mais nossas pes-
quisas.

Sensibilizando os Pequenos

Caça ao Tesouro
As crianças da TCM participaram de um desa-
fio misterioso: no pátio da frente, receberam u-
ma pista que as levou para várias salas da Pe-
reirinha, onde puderam se apropriar ainda
mais desse espaço e apresentar lugares ainda
desconhecidos para o Rafa e o Miguel, amigos
que chegaram este ano.
Cada pista encontrada era um passo a mais
para descobrir onde chegariam e o que veriam
por lá. Nossa caça ao tesouro terminou na bi-
blioteca, com uma caixa surpresa que continha
várias imagens:
"Eu vi essas fotos no pátio!" (Maria Luisa)
"E na minha agenda também." (Miguel J.)
"Eles estão dançando." (Tomás)
"Não tem olho." (Marina)
"Tem as mãos e os dedinhos." (Cauã)
Assim iniciamos nossas reflexões acerca do
Projeto Institucional e mais um ano de muita
curiosidade e pesquisa.

Caça ao Tesouro

Caça ao Tesouro II
As crianças da TCT estão cada vez mais en-
volvidas na formação da nova turma. Brinca-

deiras de pátio, histórias e músicas trouxeram
alegria e entusiasmo para as crianças partici-
parem de uma animada caça ao tesouro. Se-
guir as pistas foi um desafio e tanto, mas a a-
tenção esteve garantida em todas as etapas.
No final, tivemos muita empolgação com a
descoberta do tesouro: um quebra-cabeça! To-
dos se divertiram ao encaixar as peças e o re-
sultado foi a imagem da capa da nova agenda!
Para aproximá-los do tema do Projeto Institu-
cional, conversamos sobre a imagem desco-
berta:
"São várias imagens juntas."
"Um moço resgatando o outro."
"Tem pessoas desenhadas na areia."
"Uma casa de abelhas."
"São índios."
"Tem essa imagem na entrada da escola."

Caça ao Tesouro II

Dança e Música
Esquema Corporal
Depois de uma breve apresentação, iniciamos
o trabalho de Dança explorando o esquema
corporal. Munidas de tecidos coloridos, as
crianças nomearam e localizaram diferentes
partes do corpo para, em seguida, desloca-
rem-se pelo o espaço dançando e equilibrando
o tecido na cabeça. Finalizamos nossas aulas
com um relaxamento.

Esquema Corporal

Do Coração ao Tambor
O Carnaval que transforma nossa cidade em
uma grande festa musical é sempre um ponto
de partida bem bacana para o nosso acolhi-
mento e para o início das aulas de Música. Tu-
do que acontece fora do portão da escola po-
tencialmente acontece aqui dentro também. E
mais, o tambor que marca o ritmo e agrega as
pessoas nos blocos é feito o coração da gente,
com sua pulsação incansável.

Todos respiramos um rico repertório de varia-
dos gêneros musicais. Percebemos um pouco
o próprio coração, e logo ele também nos fez
lembrar de algumas marchinhas como Allah-la
Ô. Assim, como nas baterias dos blocos e
também na bateria da Sá Pereira, logo estáva-
mos exercitando o comando básico Pediu Pra
Parar Parou e a percepção da importância do
silêncio, entremeando os sons na nossa práti-
ca musical com os instrumentos.
No tambor, praticando alternadamente a mão
e a baqueta, buscamos acompanhar as mar-
chinhas com essa levada, desenvolvendo a i-
deia de pulso e marcação. E pudemos perce-
ber, também, que a mão está justamente bali-
zando o tempo musical "tocando o silêncio".

De Todos
Brincadeiras Musicais
O projeto Brincadeiras Musicais, da ex-aluna
Bebel Nicioli, está de casa nova, no Humaitá.
Além das vivências musicais para crianças de
1 a 6 anos, neste ano ela inaugura um formato
de aulas em grupo para crianças de 6 a 10 a-
nos, em parceria com Bruno Jardim. É uma ó-
tima oportunidade para aproximar as crianças
da música, de forma criativa e prazerosa. Mais
informações: musicaisbrincadeiras@gmail.com
/ 99815-2347.

Processo Criativo
No dia 5 de março, às 19h30, Charles Watson,
pai do Sam (F1M) e da Jess (F4M), inaugura o
workshop O Processo Criativo, sobre criativi-
dade e problem solving, e convida a todos pa-
ra uma palestra aberta gratuita, que acontece-
rá no auditório da EAV Parque Lage. Para
mais informações: 2334-4088 / cursos.eavpar-
quelage@gmail.com / 2553-3748 / conta-
to@dynamicencounters.com.br.

Aniversários
De 3 a 9 de Março
3 Rafael Dantas Zeraik  TAT 
3 Rafael Bassoul do Outeiro  F7M 
4 Felipe Nicolai de Souza Tenius  F7M 
4 Janara Siqueira Castilho  AUX 
5 Benjamin D'orey Fainguelernt  F5M 
5 Rodrigo de Mello França Mendes  F8T 
6 Theo Buarque de Hollanda  F8M 
6 Antonio Rabello Dorchester  F6M 
6 Gabriel Corrêa de Oliveira Kalil  F6M 
7 Mariana Taglialegna de A Ramos  F8T 
7 Nina Havas Veiga  F3T 
7 Rafael Lins de Barros Guardatti  TBM 
7 Juan Caraciolo Perez  F9T 
8 Cristina Gonçalves Martins  F3M 
8 Mia Araujo Lima Rocha  F7M 
8 Eduardo Monteiro Siqueira de Lima  F9M 
8 Joana Rocha da Luz  TFM 
8 Laura Justus Amendoeira  TFM 
9 Clara Bassoul do Outeiro  F3M 
9 Antonio Touma de Cerqueira Campos  TBM 
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