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Para Todos
Segurança no Bairro
Estamos com problemas de segurança
nas imediações do Humaitá. Diversos as-
saltos têm ocorrido nas ruas Martins Fer-
reira e Marques. Ontem tivemos um inci-
dente na rua Capistrano de Abreu. Todos
esses eventos têm sido relatados para o
2º Batalhão da Polícia Militar, responsá-
vel pela ronda escolar, tanto por nossa
escola como pelas escolas da redonde-
za, 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
cuidado com as crianças e, aos envolvi-
dos, que não deixem de registrar a ocor-
rência nos órgãos competentes.

Sobre as Turmas
Pesquisa e Corpo
As crianças da TEM vêm fortalecendo os
vínculos, internalizando a nova rotina, en-
tendendo e aprendendo com os desafios
de estar em grupo. A pesquisa que trou-
xeram de casa motivaram-nas a se co-
nhecerem um pouco mais. Foi emocio-
nante fazer a leitura de todas as pesqui-
sas na roda. Todos prestaram atenção e
vibraram com as escolhas e os significa-
dos de seus nomes.
Brincamos de olhar no espelho nomean-
do as partes do corpo, e depois cada
criança se desenhou a partir da foto do
seu rosto. Vamos criar um mural com as
pesquisas e os autorretratos.

Pesquisa e Corpo

Silhueta
A TET tem se mostrado uma turma curio-
sa e muito interessada. Quantos livros

sobre o corpo os pequenos têm trazido
para compartilhar! Aproveitando o inte-
resse da turma, fizemos a silhueta da a-
miga Clara Losekann e todos puderam
localizar e desenhar as partes do corpo
que já conheciam. Cérebro, intestinos,
língua, unhas, sangue, bexiga, pulmões,
coração...
Como as crianças são sabidas! Colamos
a silhueta na sala de jogos e o desafio foi
lançado: quem lembrar de uma parte do
corpo que ainda não está lá, é só dese-
nhar.

Silhueta

Dentro da Barriga
As conversas sobre a barriga continuam
acontecendo na TFM, e hipóteses:
vêm surgindo:
"Barriga é uma parte do corpo." (Alice)
"Neném também tem barriga." (Pedro)
"Na barriga se digere a comida." (Julia)
"A comida vai para o estômago e lá tem
um ácido que digere." (João D.)
"O estômago é importante para transfor-
mar água e comida em xixi e cocô." (Pau-
la)
"Quando a gente pula, a comida vai pra
cima." (Rafael)
Os pequenos também afirmaram que e-
xistem apenas dois órgãos na barriga: o
estômago e o intestino, que foram dese-
nhados de acordo com o conhecimento
prévio que tinham e colados na silhueta
da Laura.
Mas será que é isso mesmo? Quem qui-
ser pode ir conferir na sala de apoio.

No Nosso Corpo Tem o Quê?
O nariz é um ajudante de muita inspira-
ção, e há outras coisas na nossa cabeça
que logo podemos ver: boca, olhos, ouvi-
dos... Mas o que tem dentro do corpo e a
gente não vê? Fomos para a sala de Ci-
ências investigar, e encontramos vários
ossos e órgãos de um "corpo humano"
de montar. O que seria cada pedaço?
Asas à imaginação dos pequenos, papel
e caneta na mão, porque eles estão sa-
bendo muito. Tem pernas, antebraços,
costelas, pulmões, bexiga, coração, vei-
as, cérebro, pés, mãos. Tinha até uma
cobra! Cobra? E não é que parece uma
cobra? Mas é o nosso intestino grosso.
No intestino tem osso? Nele não, mas a-
cho que a nossa turminha vai ter um no-
me com muitos ossos. Aguenta, coração,
que a curiosidade está matando!
"Esse aqui parece uma cobra!" (Lara)
"O osso da nossa perna é o maior de to-
dos!" (Lori)
"O corpo desse esqueleto era pequenini-
nho, é do tamanho da minha mão!" (Elis)
"Dá para usar como pente!" (João)
"Poderia ser uma espada samurai!" (To-
maz)

No Nosso Corpo Tem o Quê?

Dentro da Barriga
Visita da Isabela
Com o desafio de contar às famílias co-
mo foi nosso encontro com a Isabela, a



TGM se empenhou para construir um
texto coletivo. As crianças precisaram u-
sar a memória, organizar as ideias, se
expressar com clareza e exercitar a es-
pera para ouvir e acolher as ideias dos a-
migos. Nesse exercício coletivo a turma
aprende muito, se fortalece como grupo e
entra em contato com a nossa língua e
sua função social.
"A Isabela, mãe da amiga Maria, é médi-
ca e veio aqui na escola nos ajudar a en-
tender duas coisas: células e DNA. Ela
contou que células são bolinhas bem pe-
queninhas que não conseguimos ver, só
com microscópio, que se juntam e for-
mam nosso corpo inteiro. O DNA é uma
coisa importante e fica dentro das célu-
las. O DNA diz como vai ser nosso cabe-
lo, a cor do nosso olho, a cor da nossa
pele, como vai ser a nossa boca, se va-
mos ser grandes, médios ou baixinhos,
se a gente vai escutar, e muito mais. A I-
sabela trouxe um livro sobre o corpo hu-
mano e vimos o que tem dentro dele: fí-
gado, cérebro, músculo, ossos, veia, san-
gue, estômago, pulmão, língua, bexiga...
O Dida, que trabalha na escola, conse-
guiu montar o esqueleto da sala de Ciên-
cias e o levamos para o nosso encontro.
Foi legal porque a gente pôde ver e me-
xer nele. Mas não é um esqueleto de ver-
dade!
A gente adorou a visita da Isabela e ela
vai voltar pra gente ver células no micros-
cópio, porque o que temos não funcio-
nou."

Visita da Isabela

Oscar e Arte Rupestre
A semana da TGT foi recheada de novi-
dades. Fizemos a silhueta do corpo do a-
migo Chicão e nomeamos as partes in-
ternas e externas que conhecíamos do
nosso corpo. As crianças têm contribuído
bastante trazendo materiais como livros,
imagens e objetos. Tudo isso enriquece a
aprendizagem e nos ajuda a acrescentar
mais elementos à silhueta. Na sala de Ci-
ências exploramos um esqueleto humano
de plástico chamado Oscar e descobri-
mos também outras partes que compõem
o interior do corpo.
As crianças embarcaram em uma nova

aventura ao apreciar a imagem rupestre
da capa da agenda e, nesse momento, a
pré-história tomou conta do ambiente.
Muitas foram as falas sobre o Homem da
Caverna e seu modo de vida:
"Aqui tem pessoas com braços, uma do
lado da outra." (João Colin)
"Essa imagem não é uma pessoa porque
as pernas estão muito esticadas." (Viole-
ta)
"É uma pessoa sim porque a gente con-
segue esticar a perna também." (Leon)
"Não tem braços como os humanos."
(Chicão)
"Os homens da caverna não tinham tin-
tas para pintar e usavam o sangue dos
bichos para pintar." (João Colin)
"Eles não escreviam, só desenhavam."
(Alice Vale)
"Os desenhos significavam palavras que
a gente não entende." (Chicão)
"Eles desenhavam na parede." (Luna)
"Eles usavam uma parte do corpo que e-
ra o dedo para desenhar na pedra." (Mi-
guel)
Usamos argila para desenhar e fizemos
uma pintura com guache, pincel fino e
palito. Acreditamos que essa primeira
conversa sobre arte rupestre se desdo-
brará em muitas outras. Pesquisas e des-
cobertas sobre os nossos antepassados
e suas relações com o seu próprio corpo
e o corpo dos animais estão por vir.

Oscar e Arte Rupestre

O que É Matemática?
As vivências matemáticas das F1 são re-
pletas de muita conversa, materiais con-
cretos e desafios coletivos. Através de jo-
gos, brincadeiras e resolução de proble-
mas, a Matemática se faz presente no
nosso cotidiano. Com bonitos desenhos,
as crianças inauguraram seus cadernos
respondendo à pergunta: o que é Mate-
mática?
Numa atividade desafiadora, exploraram
um dos materiais de contagem da sala e
descobriram quantos meninos e quantas
meninas compõem as turmas, realizando
seus primeiros registros com capricho e
concentração.

O que É Matemática?
De Todos
Tá na Roda
Indicamos o curso de teatro da nossa
querida Biá (Beatriz Napolitani). Turmas
para crianças de 5 a 12 anos e para mai-
ores de 13 anos. Mais informações no
tel: 98271-6749.
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 u-
ma aula experimental. De forma lúdica,
com brincadeiras, jogos e histórias, as
crianças conhecerão essa prática mile-
nar, que ajuda a conectar corpo e mente,
trazendo equilíbrio, tranquilidade, con-
centração e confiança.
Enquanto estão nas posturas, o pensa-
mento se aquieta e as emoções se acal-
mam. Crianças e adolescentes se permi-
tem 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 H L de A Magalhães  F8M 
12 Hugo Kemper Lima  F3M 
13 Ingrid Andersson Diniz  AUX 
14 João Pedro R F L 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 P da Costa  F3M 
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