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Para Todos
Segurança no Bairro
Estamos com problemas de segurança nas imediações do Humaitá. Diversos
assaltos têm ocorrido nas ruas Martins Ferreira e Marques. Ontem tivemos um
incidente na rua Capistrano 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 redondeza, que mantêm reuniões periódi-
cas e um grupo de Whatsapp com o Batalhão para essas informações e solicita-
ções de reforço na segurança.
Sugerimos que redobrem a atenção e o cuidado com as crianças e, aos envolvi-
dos, que não deixem de registrar a ocorrência nos órgãos competentes.

Sobre as Turmas
Nossos Corpos
Apropriadas da rotina e mais à vontade na escola, as crianças da TAM começa-
ram a se aproximar do Projeto Institucional. Após observarem as imagens da ca-
pa da agenda, os pequenos relataram o que viram:
"Um pé." (Alice V.)
"A moça; o menino." (Stela)
"Uma árvore." (Gustavo)
"Um pé; uma moça; um boneco." (Maria Vitória)
"Um moço." (Francisco)
"É o papai." (Luísa)
"A mamãe; o pé!" (Matias)
"A mamãe." (Beatriz)
Na sala de artes, desenhamos a silhueta dos corpos de algumas crianças e da
professora Carol, comparamos os nossos tamanhos e depois preenchemos es-
ses contornos pintando e colocando tecidos para expor em nosso mural.

Nossos Corpos

Pátio de Cima
As crianças da TAT estão vivendo seus dias na Pereirinha com muito encanta-
mento e curiosidade. Cada vez mais apropriadas da rotina da escola, circulam
com maior autonomia e expressam satisfação com o novo espaço. Finalmente
conhecemos o pátio de cima! Exploramos os brinquedos, andamos de velotrol,
escalamos o brinquedão e corremos muito! Mais próximas, as crianças buscam
umas às outras para cantar, dançar e brincar. Com tantas brincadeiras e conta-
tos que a escola oferece, nossos pequenos experimentam o desafio da convi-
vência. Os sentidos e as emoções provocados por essa interação buscam afir-
mar o modo singular de estarem no mundo. Assim eles vão construindo sua i-
dentidade, diferenciando-se do outro e expressando sua autonomia.

Pinturas por Todo Lado
Dando continuidade às pesquisas sobre o que podemos fazer com nossos cor-
pos, as crianças foram surpreendidas com uma instalação no pátio de trás. Pin-

turas, lupas e plaquinhas de papel celofane estavam espalhadas por todo lado.
Todos observaram as imagens com atenção, destacando expressões faciais,
cores, formas, luz, sombra...
Enquanto apreciavam as obras, faziam comentários:
"Eu vi uma moça bonita." (Joana)
"Achei eles feios." (Lucas)
"Ela parece triste." (Catarina)
"Onde está o corpo dele?" (Letícia)
"O pescoço deles é muito grande." (Miguel)
"Eu vi um homem gordo." (Yasmin)
"O pescoço parece com o da girafa." (Bento G.)
Propusemos uma conversa sobre o autor das obras, e as crianças conheceram
Modigliani e seu estilo peculiar, que as deixou curiosas e interessadas:
"Onde está o corpo dele?" "Cadê o pé?" "Ele não tem barriga?"
Para finalizar a atividade, cada criança escolheu uma das obras para desenhar.
Com giz pastel, os pequenos exploraram as cores e usaram a criatividade. Foi
uma ótima oportunidade para aguçar nossos olhares e nos aproximar do Projeto
Institucional.

Pinturas por Todo Lado

Pátio de Cima
Caixa Surpresa
A TBT foi surpreendida com imagens dentro de uma caixa. Percebemos que al-
gumas são da capa da agenda, que havíamos explorado na semana anterior, e
outras compõem os murais de entrada da Pereirinha.
Nossa conversa foi um momento importante de escuta e possibilitou às crianças
se organizarem por meio da linguagem oral, levantando hipóteses sobre o que
viam e expondo seus conhecimentos prévios.
Abaporu, de Tarsila do Amaral; Um Homem, de Eadweard Muybridge; Bailarina
na Barra, de Fernando Botero, e Verão, de Giuseppe Arcimboldo, foram as o-



bras que mais chamaram a atenção dos pequenos:
"É um gigante andando com uma perna só! Usaram pincel e tinta!" (Lia)
"São moços fazendo ginástica!" (Tomás C.)
"Muitos adultos! Usaram rolos!" (Tomás F.)
"Uma bailarina dançando balé. Um braço abaixando e o outro levantando!" (Ali-
ce)
"Eu tô vendo chuchu!" (Leonardo)
"Tem uma maçã no rosto!" (Pedro)
"Um rosto de salada!" (Maria)
Verão, da série As Quatro Estações, de Arcimboldo, foi motivo de curiosidade
entre os pequenos. Frutas e verduras usadas para compor fisionomias humanas
nos inspiraram a reproduzir o corpo de um amigo no papel, preenchendo-o com
diferentes alimentos, classificando-os e contando quantos caberiam em cada
membro.
E assim vamos nos aproximando do Projeto Institucional e pensando em nomes
para nossa turma.

Caixa Surpresa

Uma Cambalhota, Duas Cambalhotas...
Depois de observar imagens que trazem o corpo como elemento central, e pros-
seguindo nossas pesquisas para Projeto Institucional, as crianças da TCM foram
instigadas com a pergunta: o que podemos fazer com o nosso corpo? Muitas fo-
ram as respostas e novas indagações surgiram.
"Podemos falar."
"Também correr e andar."
"A gente sobe e desse no escorrega."
"Podemos brincar."
"Podemos dar cambalhota."
"A gente pinta."
Decidimos, então, explorar possibilidades de movimentos corporais. Para aque-
cer, nos desafiamos a dar cambalhotas em colchões no chão. Todos amaram a
brincadeira e vibraram com cada conquista dos amigos.
Depois dessa bagunça boa, a aventura foi pintar usando a boca, ao invés das
mãos. Com canudos, soprávamos tinta no papel e íamos observando, com cu-
riosidade, as imagens que surgiam.

Uma Cambalhota, Duas Cambalhotas...

Abaporu
Uma das imagens da capa da agenda chamou a atenção das crianças da TCT:
Abaporu, de Tarsila do Amaral. Depois de destacar os elementos mais marcan-
tes e conhecer um pouco da vida da autora, as crianças usaram a imaginação
para compor seus trabalhos. O cuidado com as pinceladas, as formas e a valori-
zação das cores, presentes na obra da artista, foram motivos de inspiração e um
desafio e tanto. O trabalho está exposto no mural do corredor. Venham apreciar!
Dando continuidade às nossas conversas sobre o corpo, nos observamos e res-
pondemos à pergunta: o que podemos fazer com o corpo?
"Dançar."
"Equilibrar numa ponte."
"A gente pode ir na academia e fazer exercício."
"Brincar."
"Organizar."
Vamos, assim, nos sensibilizando para a escolha do nome da turma e de um
projeto do interesse de todos.

Abaporu

De Todos
Ioga Crianças e Adolescentes
Lena Viegas, orientadora da Educação Inclusiva na Sá Pereira, desenvolve um
trabalho de ioga num espaço próximo à escola e convida os interessados para
uma aula experimental. De forma lúdica, com brincadeiras, jogos e histórias, as
crianças conhecerão essa prática milenar, que ajuda a conectar corpo e mente,
trazendo equilíbrio, tranquilidade, concentração e confiança.
Enquanto estão nas posturas, o pensamento se aquieta e as emoções se acal-
mam. Crianças e adolescentes se permitem parar por algum tempo e perceber
sua respiração, observar-se e vivenciar sentimentos de paz e bem-estar, que le-
vam para todas as situações da vida.
Inscrições e mais informações: 99819-9080 ou viegas_lena@yahoo.com.br.

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 Lobo de Almeida Magalhães  F8M 
12 Hugo Kemper Lima  F3M 
13 Ingrid Andersson Diniz  AUX 
14 João Pedro Ribeiro Fernandes 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 Rezende Pedro da Costa  F3M 
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