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Para Todos
Segurança no Bairro
Estamos com problemas de segurança nas i-
mediações do Humaitá. Diversos assaltos
têm ocorrido nas ruas Martins Ferreira e Mar-
ques. Ontem tivemos um incidente na rua Ca-
pistrano de Abreu. Todos esses eventos têm
sido relatados para o 2º Batalhão da Polícia
Militar, responsável pela ronda escolar, tanto
por nossa escola como pelas escolas da re-
dondeza, que mantêm reuniões periódicas e
um grupo de Whatsapp com o Batalhão para
essas informações e solicitações de reforço
na segurança.
Sugerimos que redobrem a atenção e o cui-
dado com as crianças e, aos envolvidos, que
não deixem de registrar a ocorrência nos ór-
gãos competentes.

Avisos EFI
Reunião de Pais
Neste semestre as reuniões de pais do turno
da manhã serão sempre às 18h e as do turno
da tarde, às 19h30.
F2 - 20 de março (ter)
F3 - 22 de março (qui)
F4 - 26 de março (seg)
F5 - 5 de abril (qui)

Passeio das F3
As F3 vão fazer sua primeira aula passeio no
dia 14 de março, quarta-feira, no horário es-
colar. Visitarão o Crab - Centro Sebrae de
Referência do Artesanato Brasileiro para ver
diferentes formas de manifestação da nossa
cultura através das exposições Festa Brasilei-
ra e Entre Contrastes.
F3M - Lanche normal na escola.
F3T - Lanche individual com embalagem des-
cartável em piquenique no museu.

Sobre as Turmas
Primeira Tribo
Na primeira Tribo das F2 os alunos estavam
curiosos e animados. Conversamos sobre a
prática da meditação, que costuma ser feita
no início desses encontros semanais, e pedi-
mos que os alunos tentassem fazer os três si-
lêncios combinados - do corpo, da visão e da
voz - para conquistarem o silêncio do pensa-
mento.
Na Tribo seguinte, cada turma recebeu a visi-
ta de cinco crianças de F5, alguns irmãos de
alunos da turma, que vieram explicar "pra que
serve a Tribo": é um espaço importante para
aprender a conversar coletivamente e muitas
outras coisas que ajudarão no dia a dia, como

conhecer as regras de convivência da escola
e conversar sobre elas, buscar soluções cole-
tivas para problemas comuns à turma, medi-
tar e ouvir o outro.

Primeira Tribo

Curadores de Arte
As F2 iniciaram, na semana passada, uma
conversa sobre as representações dos corpos
nas imagens de sinalização da escola, que
podem ser apreciadas no mural. Nesta sema-
na, as crianças trouxeram algumas imagens
de outras representações de corpos para dis-
cutir e pensar sobre elas. Como esses corpos
estavam sendo retratados? Será que algumas
das imagens trazidas poderiam ser relaciona-
das com as imagens da escola? Como eles
poderiam separá-las em categorias? Pensan-
do nisso, compartilharam suas ideias e depois
de um registro, partiram para a ação: separa-
ram as imagens da escola em verticais e hori-
zontais; pinturas e fotografias; corpos huma-
nos ou representações; silhuetas... Categori-
zaram também as imagens trazidas por eles,
pensando nas posturas daquele corpo, o que
ele poderia estar expressando, entre outras i-
deias. Cada grupo apresentou suas escolhas
e categorias para toda a turma.
Conversamos então sobre o trabalho do cura-
dor de artes, que analisa as imagens que vão
ser exibidas em uma exposição, desempe-
nhando um papel de tutoria, de cuidar, pre-
servar e apresentar uma exposição de arte
desde a ideia até o seu gerenciamento. Uma
conversa cheia de novos saberes!

Curadores de Arte

Descobrindo o Coração
A F2T recebeu uma contribuição muito baca-
na da família do Antonio. Ouvindo o interesse

do filho depois de uma aula de Música na
qual as crianças ouviram o coração com o es-
tetoscópio, sua mãe, Yvaga, mandou mate-
riais muito interessantes para a turma.
"O Antonio trouxe três coisas. Uma delas foi
um coração de plástico que deu para ver o
que tem dentro. A segunda foi um coração de
porco de verdade. E a terceira foi um rato de
laboratório morto e cortado para ver os ór-
gãos dele: coração, pulmão e um pouquinho
das veias.
Vimos um vídeo do canal Manual do Mundo
sobre o coração. Eles mostraram como é por
dentro de um coração de boi. Descobrimos
que esse órgão é dividido em duas partes. U-
ma parte é maior que a outra. A grande, é pa-
ra mandar o sangue para todo o corpo e a ou-
tra vai direto para o pulmão. O coração fica
bem perto do pulmão porque precisa passar
sangue com oxigênio para o corpo e o san-
gue com gás carbônico para o pulmão. Ele dá
oxigênio ao sangue. O coração serve para
bombear, ele é uma bomba. A gente adorou
as surpresas e o vídeo."
(Texto coletivo)

Descobrindo o Coração

Children's Games
Nas aulas de Inglês deste começo de ano, as
F2 e F3 tiveram a oportunidade de refazer
vínculos, conhecer os novos amigos e com-
partilhar as experiências de férias em conver-
sas e jogos. Passado este período, mergulha-
mos nas propostas de sensibilização para o
projeto e as turmas descobrem o uso do cor-
po nas brincadeiras de criança a partir da tela
Children’s Games, de Pieter Bruegel, the El-
der. As crianças vão conhecer novos modos
de brincar, inclusive os que demandam escri-
ta - novidade nas F2 - e elaboração de frases
- desafio para as F3.

Estreia do Livro
Os Cinco Esquisitos, de Beatrice Alemagna,
ajudou as F3 na iniciação do livro Armazém
do Folclore, de Ricardo Azevedo. Abrimos a
leitura com os ditos populares que se referem
às partes do corpo. As crianças foram lem-
brando de expressões ouvidas em casa, e



que têm a função social de aconselhar, adver-
tir ou transmitir ensinamentos, como "olho
maior que a barriga", "botar a mão na massa",
"minhocas na cabeça". Apreciaram e criaram
ilustrações para essas expressões. Foram in-
terpretando e entendendo a forma metafórica
como um recurso da linguagem.

Estreia do Livro

Children's Games
Parangolés
Começamos as aulas de Dança das F3 mos-
trando slides com imagens dos Parangolés de
Helio Oiticica e pedimos que as crianças co-
mentassem o que viam:
"Parece fantasia!"
"Acho que é um grupo de estrangeiros que vi-
eram dançar no Brasil!"
"Acho que são orixás!"
Acolhemos as respostas e fizemos outras tan-
tas perguntas, com o intuito de auxiliá-las du-
rante a apreciação. Em seguida, contamos o
que eram e explicamos um pouco dessa obra,
da história do artista e dos Parangolés em si.
Ao som de Alegria, Alegria e Tropicália, de
Caetano Veloso, nossos alunos dançaram
com os Parangolés da escola que foram
construídos por ex-alunos nossos.

Parangolés

Para que Serve a Tribo?
Todo ano lembramos o que fazemos nesse
encontro semanal e o apresentamos para os
que estão chegando. Os alunos disseram que

na Tribo aprendem como resolver problemas,
a conversar em grupo, a escutar o amigo e a
importância de conhecer e respeitar as regras
de convivência da nossa escola. Disseram
também que aprendem a relaxar e a meditar!
As turmas da tarde receberam a visita da Ce-
cília, que veio se despedir, pois agora está fa-
zendo a orientação na Pereira.

Somando Ideias na Matemática
As F4 listaram tudo o que aprenderam no
Terceiro Ano e pensaram sobre os desafios
que virão. Assim, inauguraram um ano que
promete muitas novidades e construções no
campo da Matemática. Recordaram e refleti-
ram sobre as operações de adição e subtra-
ção utilizando recursos diversos. Individual-
mente, em pequenos grupos ou com a turma
toda, as crianças refletiram sobre os desafios
propostos e depois compartilharam soluções,
dando dicas umas para as outras de como re-
solver melhor as contas. Que venham outros
convites da Matemática, nossos alunos estão
esperando!

Notícias do Gigante
Ao apreciar a capa da agenda, uma imagem
chamou especialmente a atenção das crian-
ças de F5: o Abaporu, de Tarsila do Amaral.
Propusemos a produção de um texto sobre a
imagem e depois sua transformação em notí-
cia.
Investimos uma semana de trabalho na cria-
ção da história protagonizada pelo Abaporu,
cuja proposta inicial era pensar em local dife-
rente da nossa terra. Mas dada a "degusta-
ção" do gigante, esse algo ganharia a cara do
Brasil, e assim muitas boas ideias surgiram.
Teve de tudo: gigante na Rússia detestando
os pratos típicos e descobrindo o guaraná; o
Abaporu reconhecendo-se no MoMA e cau-
sando a maior confusão em Nova York; vol-
tando no tempo, ajustando as contas e sabo-
reando o rei de Portugal...
Com a criatividade da turma e a partir do es-
tudo iniciado sobre o gênero notícia, aprovei-
tamos para informar aos demais tudo o que
havia acontecido com o Abaporu nas histórias
criadas. A animação foi grande e, por conta
disso, não só comunicaram esses aconteci-
mentos, mas também muitos outros inventa-
dos, para a composição de um jornal. Até pre-
visão do tempo e seção de esportes aparece-
ram.
Na F5M, as outras imagens da capa da agen-
da também inspiraram a criação de notícias.
Teve, por exemplo, a Vênus de Willendorf, fu-
gindo do museu, na notícia escrita pelos jor-
nalistas Eduardo e Ravi:

"Estátua Foge do Museu e Desaparece.
Nesta quinta, dia 24 de janeiro de 2018, por
volta das 15h30, uma estátua fugiu do Lou-
vre.
'A estátua gordinha fugiu!', diziam. Policiais
foram atrás dela e encontraram o corpo des-
truído no meio do mato. Ainda não se sabe
quem foram os culpados."

As turmas se divertiram compartilhando os
textos.

Notícias do Gigante

De Todos
Ioga Crianças e Adolescentes
Lena Viegas, orientadora da Educação Inclu-
siva na Sá Pereira, desenvolve um trabalho
de ioga num espaço próximo à escola e con-
vida os interessados para uma aula experi-
mental. De forma lúdica, com brincadeiras, jo-
gos e histórias, as crianças conhecerão essa
prática milenar, que ajuda a conectar corpo e
mente, trazendo equilíbrio, tranquilidade, con-
centração e confiança.
Enquanto estão nas posturas, o pensamento
se aquieta e as emoções se acalmam. Crian-
ças e adolescentes se permitem parar por al-
gum tempo e perceber sua respiração, obser-
var-se e vivenciar sentimentos de paz e bem-
-estar, que levam para todas as situações da
vida.
Inscrições e mais informações: 99819-9080
ou viegas_lena@yahoo.com.br.

Tá na Roda
Indicamos o curso de teatro da nossa querida
Biá (Beatriz Napolitani). Turmas para crianças
de 5 a 12 anos e para maiores de 13 anos.
Mais informações no tel: 98271-6749.

Aniversários
De 10 a 16 de Março
10 Manoela de Almeida Barros  F4T 
10 Luísa de Almeida Barros  F3T 
11 Fernanda Cordeiro Ferreira  AUX 
11 Julio Novellino Serran  F5M 
12 Theo Barros Boavista  F2M 
12 Paula Haddock L de A Magalhães  F8M 
12 Hugo Kemper Lima  F3M 
13 Ingrid Andersson Diniz  AUX 
14 João Pedro R F Leibsohn Martins  F6T 
15 João Soares Caminha  F5T 
15 Aisha Rocha Coentro Burgos  F8M 
15 Maria Luiza de Souza Brakarz  F5T 
15 Manoel Miller Costa  F2M 
16 Matias Prinzac Nacht  F4T 
16 Joaquim Roballo Machado  TGM 
16 Julieta Barcellos R Pedro da Costa  F3M 
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