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Para Todos
Oficina de Bateria
A você, que curtiu o nosso carnaval e ficou interessado
em participar da bateria, avisamos que na próxima ter-
ça-feira, 6 de março, teremos aula inaugural aberta da
oficina de percussão da bateria do Bloco da Sá Perei-
ra. Ministradas por Ricardo Cotrim e por integrantes da
Bateria Balança Mas Não Cai, as aulas serão voltadas
para pais, funcionários, ex-alunos e amigos da escola.
A oficina acontecerá sempre às terças-feiras, das 19h
às 21h, na Pereirona.
Inscrições no local, no dia e horário da aula. Mais infor-
mações: 99197-6660.

Avisos EI II e F1
Informes da Educação Infantil
Sentimos necessidade de fazer um Informe para cada
sede da Educação Infantil, não apenas para acomodar
melhor as notícias sobre as turmas, mas também para
não gerar confusão em relação às informações refe-
rentes 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, profes-
sores e auxiliares das turmas da manhã da Educação
Infantil estarão aguardando os pais para uma aproxi-
mação entre famílias e escola. Nesse momento, apro-
veitaremos para estreitar os laços de confiança. Lem-
bramos que nesse horário não temos funcionários dis-
poníveis para cuidar das crianças. Por isso, não é pos-
sível a presença delas durante as reuniões noturnas.
Os encontros de F1 foram realizados antes do início
das aulas.

Pesquisa para TEM
As crianças estão levando para casa, na pasta, uma
folha onde deve ser feita uma pesquisa sobre a esco-
lha e o significado de seus nomes. Pedimos que os
pais ajudem a fazer este registro, para que as crianças
possam compartilhar com a turma.

Sobre as Turmas
Seu Nome e Seu Corpo
A semana da TEM foi de muitas brincadeiras e desco-
bertas sobre o corpo. Embaladas pela música
Desengonçada, de Bia Bedran, as crianças dançaram
e identificaram diferentes partes do corpo. Em roda, fi-
zemos a silhueta de um amigo e desenhamos as par-
tes do corpo. Nos recreios, nos divertimos em brinca-
deiras corporais como mímica, estátua e muita corre-
ria.
Flora trouxe para nos mostrar uma reprodução de A
Primavera, de Botticelli, em que aparece a deusa Flo-
ra, motivo da escolha do seu nome. Essa deusa está
presente em outra obra do artista, O Nascimento de
Vênus, que compõe a capa da nossa agenda.
Diante do interesse do grupo, resolvemos enviar para
casa uma pesquisa para ser feita com a ajuda dos pais
sobre a escolha e o significado dos nomes dos nossos
alunos.

Partes do Corpo
As crianças da TET conheceram os livros Viagem Pelo
Corpo Humano, de John Haslam e Steve Parker, e

Meu Corpo É Assim?, da Editora Ciranda Cultural, am-
bos trazidos pelo querido amigo Bento.
A leitura despertou mais curiosidade ainda sobre o cor-
po humano, suas partes e funções. Aproveitamos o
momento para todos falarem sobre as partes do corpo
que conhecem e de que mais gostam, construindo co-
letivamente um vocabulário significativo para a turma.
"Gosto das minhas pernas e dos pés pra poder correr
e jogar bola." (Gabriel)
"O coração." (Zoé)
"Minha língua pra falar." (Bento)

Partes do Corpo

Seu Nome e Seu Corpo
Arte e Barriga
Aos pouquinhos as crianças da TFM vão se conhecen-
do, interagindo mais e começam a se perceber en-
quanto grupo. Juntas, têm experimentado momentos
repletos de diversão e afeto.
Aproveitando o interesse das crianças pelo Abaporu,
de Tarsila do Amaral, exploramos a obra e estamos
produzindo uma releitura. Trabalhos de outros artistas
também enriqueceram nossas pesquisas: Mulher Aga-
chada (Jacqueline), de Pablo Picasso, e Mulher Senta-
da Construtiva, de Joaquín Torres García. Os peque-
nos mostraram interesse pelo universo das artes plás-
ticas fazendo referência a outros artistas, estilos e mo-
vimentos.
"Esse quadro quem pintou foi o Klimt?" (Helena A.)
"O Picasso pinta tipo o surrealismo. Ele não pinta co-
mo uma foto, como as coisas são de verdade." (Vicen-
te)
As obras também chamaram as atenções para partes
do corpo e as crianças destacaram a barriga como
sendo a parte mais importante da obra de Joaquín Tor-
res García:
"A barriga é importante. Nela tem o estômago que di-
gere a comida." (Julia)
"E de onde vem o cocô? E o xixi?" (Rafael)
"O xixi sai pelo pinto." (João J.)
"Mas antes ele fica na bexiga." (Laura)
Entramos numa conversa sobre os órgãos que ficam
na barriga e começamos a desenhá-los para depois
recortar e colar na barriga da Laura, que foi desenhada
em uma cartolina. Em breve nossa produção estará na

sala de apoio.

Arte e Barriga

Ai Meu Nariz. Atchim!
Adaptadas à nova rotina, as crianças da TFT estão fa-
rejando novos desafios e juntas começam a conhecer
melhor o nariz. Através de enciclopédias trazidas por
elas, livros de literatura e músicas divertidas, descobri-
mos que o nariz é o órgão responsável pelo olfato, não
para de crescer e tem pelos que funcionam como fil-
tros, para limpar as impurezas do ambiente.
Colocamos nossos narizes para funcionar e tivemos
que descobrir dois cheiros conhecidos: do café e da
camomila.
"Esse cheiro é bem forte!" (Antônia)
"Será que podemos beber esse cheiro?" (Diego)
"Hum! Esse cheiro não é tão gostoso!" (Tomáz)
"É uma planta, a gente usa para fazer chá!" (João)
Após todos desvendarem os aromas misteriosos, usa-
mos esses dois ingredientes para pintar livremente na
nossa aula de artes. E eis que surge uma pergunta:
"Bruna, no nariz tem osso?" Ah! Claro que tem! Parece
que o cheiro do nome da nossa turma está por perto!

No Nosso Corpo Tem...
A TGM vem se mostrando uma turma curiosa e muito
sabida. Instigadas pela letra do samba, as crianças
compartilharam seus conhecimentos prévios sobre o
corpo humano criando uma lista enorme na qual no-
mearam os órgãos e as partes do corpo. Sem desper-
diçar o interesse do grupo, fizemos a silhueta do amigo
Arthur Rocha para tentar localizar, com desenhos das
crianças, tudo que foi listado. Mas duas palavras des-
sa lista chamaram a atenção das crianças, que não
encontraram um lugar para elas no corpo que estamos
preparando: DNA e células. Afinal, o que serão? Va-
mos agora em busca dessas informações!

No Nosso Corpo Tem...

Observando o Corpo
A TGT iniciou a semana com atividades sobre o Proje-
to Institucional. Os objetivos foram nos aproximar mais
do tema, observar e registrar quais são os interesses



do grupo sobre o assunto e que caminhos vamos tri-
lhar ao longo das nossas tardes na escola. Conversa-
mos sobre o corpo humano e, com a ajuda de espe-
lhos e lupas, observamos cada detalhe do nosso corpo
e do corpo dos amigos. Algumas crianças disseram
que o corpo é formado por músculos, ossos, pele, san-
gue, pulmão, coração, muitos ou poucos pelos e algu-
mas pintinhas espalhadas por ele, principalmente no
rosto, e citaram também as diferenças de cor da pele.
Outras observações feitas pelo grupo foram sobre a
importância do exercício físico e do sono para a nossa
saúde. Disseram que o corpo precisa de exercício para
crescer, ficar forte, correr, andar e pular muito rápido.
Quanto ao sono, é importante para que o corpo des-
canse e cresça, porque quando dormimos o nosso cor-
po cresce pouco, mas cresce.
A partir dessas observações, o grupo foi convidado a
fazer uma atividade de arte na qual cada criança retra-
tava o próprio corpo. No pátio, brincadeiras e jogos co-
mo corridas, Morto/Vivo e Twister, que incluem movi-
mentação, chamaram a atenção do grupo.
Brincando, as crianças foram desafiadas em relação à
percepção do seu corpo e do corpo do amigo, conhe-
ceram melhor os membros, buscaram se equilibrar e
se localizaram no espaço. Foi uma semana com mui-
tas atividades, que favoreceram diversas aprendiza-
gens.

Observando o Corpo

First Steps
Nas aulas de Inglês, procuramos criar um ambiente lú-
dico, com contação de histórias, músicas, jogos e que
permita ao aluno vivenciar e experimentar a língua. O
objetivo desse primeiro contato é estabelecer um vín-
culo afetivo entre os alunos e a língua inglesa. E foi as-
sim que as F1 vivenciaram as aulas nas primeiras se-
manas: conheceram a atividade Surprise Bag, com in-
formações sobre a professora, e descobriram nela a-
dereços de carnaval que foram alegremente experi-
mentados, escolhidos e usados em várias brincadeiras
sobre as cores. As turmas estão bem animadas com
mais essa novidade da nova etapa escolar.

Projeto à Vista!
Para uma primeira aproximação do Projeto Institucio-
nal, as F1 observaram as imagens da capa da agenda
e vivenciaram propostas que favoreceram reflexões
variadas sobre o tema Da Cabeça aos Pés: Que Histó-
rias o Corpo Conta? Após fazerem suas leituras sobre
essas imagens, as crianças formaram grupos para dar
novos nomes às obras e eleger uma delas para um
inspirado registro na aula de Artes. A nova rotina esco-
lar vai se construindo e as turmas revelando suas ca-
racterísticas.
Sacode a poeira, Pereira! Projeto à vista!

Dança e Música
Frevo
Nas aulas de Dança, as F1 começaram o ano com a
seguinte pergunta: como é o corpo no carnaval? A par-
tir daí, conversamos sobre essa festa, sua origem e
sobre as diferentes danças que surgiram para come-
morar essa data. Fomos até Pernambuco buscar a his-
tória do frevo e, depois de uma breve contextualiza-

ção, nossos alunos conheceram e experimentaram
passos como tesoura, saci, meia ponta e meia ponta
calcanhar. Começamos o ano dialogando com o Proje-
to Institucional e trazendo um pouco da nossa cultura,
que nos ajuda a construir a história do nosso corpo e
do nosso povo.

Frevo

Projeto à Vista!
Que Som É Esse?
As aulas de Música das F1 começaram com apresen-
tações. Depois de nos conhecermos um pouquinho,
lembramos e cantamos o samba do nosso bloco. Após
uma conversa sobre a letra e sobre o tema do Projeto
Institucional, as crianças foram desafiadas a explorar
os sons possíveis de se fazer com a boca. Em segui-
da, criamos e executamos coletivamente uma breve
sequência com os sons explorados.
Na atividade seguinte, tentamos perceber os batimen-
tos cardíacos e pudemos falar sobre pulsação e anda-
mento. A partir dessa experiência, fizemos uma ativi-
dade de caminhar junto com as batidas de um "pandei-
ro-coração", com o desafio de executar movimentos
como pulos, palmas e giros sincronizados com o pulso
batido.
Aprofundamos a escuta dos sons com a ajuda de um
estetoscópio. A meninada ficou fascinada com os sons
do coração, da respiração, do intestino e do estômago!
Após ouvirem os sons "de dentro", foram desafiadas a
ouvir os sons "de fora" do nosso corpo e a responde-
rem: qual o som mais longe que conseguem ouvir? De
onde vem esse som? Que som é esse?
Sensibilizada a escuta, as crianças apreciaram o vídeo
do grupo Barbatuques executando Samba Lelê. E co-
meçamos a criar o próprio arranjo de Samba Lelê, u-
sando apenas sons corporais.

Que Som É Esse?

Do Coração ao Tambor
O carnaval que transforma nossa cidade em uma gran-
de festa musical é sempre um ponto de partida bem
bacana para o nosso acolhimento e para o início das
aulas de Música. Tudo que acontece fora do portão da
escola potencialmente acontece aqui dentro também.
E mais, o tambor que marca o ritmo e agrega as pes-
soas nos blocos é feito o coração da gente, com sua
pulsação incansável.
Todos respiramos um rico repertório de variados gêne-
ros. Percebemos nosso coração e logo ele também
nos fez lembrar de marchinhas como Ala- la Ô.
Assim, como nas baterias dos blocos e também na ba-
teria da Sá Pereira, logo estávamos exercitando o co-
mando básico Pediu Pra Parar Parou e a percepção
da importância do silêncio, entremeando os sons na
nossa prática musical com os instrumentos.
No tambor, praticando alternadamente a mão e a ba-
queta, buscamos acompanhar as marchinhas com es-
sa levada, desenvolvendo a ideia de pulso e marca-
ção. E pudemos perceber, também, que a mão está
justamente balizando o tempo musical "tocando o si-
lêncio".

Esquema Corporal
Depois de uma breve apresentação, iniciamos o traba-
lho de Dança explorando o esquema corporal. Muni-
das de tecidos coloridos, as crianças nomearam e lo-
calizaram diferentes partes do corpo para, em seguida,
deslocarem-se pelo o espaço dançando e equilibrando
o tecido na cabeça. Finalizamos nossas aulas com um
relaxamento.

De Todos
Brincadeiras Musicais
O projeto Brincadeiras Musicais, da ex-aluna Bebel Ni-
cioli, está de casa nova, no Humaitá. Além das vivên-
cias musicais para crianças de 1 a 6 anos, neste ano
ela inaugura um formato de aulas em grupo para crian-
ças de 6 a 10 anos, em parceria com Bruno Jardim. É
uma ótima oportunidade para aproximar as crianças da
música, de forma criativa e prazerosa. Mais informa-
ções: 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 criatividade e problem
solving, e convida a todos para uma palestra aberta
gratuita, que acontecerá no auditório da EAV Parque
Lage. Para mais informações: 2334-4088 / cursos.eav-
parquelage@gmail.com / 2553-3748 / contato@dyna-
micencounters.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 Andrade 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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