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Para Todos
Feriado de Páscoa
Na semana que vem teremos o feriado da Sexta-feira da Paixão. Não have-
rá aula. O Informe 924 será publicado na quinta-feira, 29 de março.

Avisos Pereirinha
Sapatinhos para a TAT
Pedimos aos responsáveis que tiverem um par de sapatos que já não caiba
nos pezinhos da criança, que o enviem para uma atividade pedagógica.

Sobre as Turmas
O Corpo e Suas Mudanças
Observando as fotografias de quando eram recém-nascidas ou ainda esta-
vam na barriga da mamãe, trazidas para a escola, as crianças da TAM se
reconheceram e identificaram as mudanças que aconteceram em seus cor-
pos.
"Olha eu bebê! Eu estava fazendo bagunça dentro do barrigão. Eu fiquei
muito grandona." (Maya)
"Eu na barriga da mamãe. Era um bebê, aqui a Stella grande." (Stella)
"Eu era pequenininho na barriga da mamãe. Aqui eu pequenininho dormin-
do, aqui eu sou grande." (Joaquim)
Cantando e dançando Corpo Esperto, que o professor Jean nos ensinou,
nos divertimos tentando realizar os desafios corporais propostos: pular, gi-
rar, esticar, encolher e correr.

O Corpo e Suas Mudanças

Turma do Pé
Depois de muitas músicas, danças, histórias e brincadeiras que sensibiliza-
ram as crianças para o Projeto Institucional e para a escolha do nome da
turma, a TAT escolheu o seu: Turma do Pé! Para comemorar, carimbamos
nossos pés em um pé gigante e colocamos em nosso mural. Dançamos ao
som de Pé com Pé, do grupo Palavra Cantada, e Pezinho, de Inezita Barro-
so. Com o nome da turma escolhido, já é possível pensar no trajeto que per-
correremos com as crianças ao longo do semestre. Viva a Turma do Pé!

Máscaras Africanas
Depois de conhecer Amedeo Modigliani, chegou a vez da Turma da Careta
ver de pertinho as máscaras africanas que tanto o inspiraram. As perguntas
já estavam se tornando rotina em nossas rodas:
"Como elas são? São grandonas? A gente pode pegar? Onde elas estão?"
Aproveitamos a coleção de máscaras africanas gentilmente emprestada por
Lucas, amigo da professora Renata, para dar vazão ao interesse dos pe-

quenos. Trouxemos algumas para serem apreciadas, tocadas e exploradas.
As crianças ficaram fascinadas e fizeram vários comentários:
"Uma tem boquinha, as outras têm bocão." (Miguel)
"Elas são feitas de madeira e um pouquinho de ferro. Por isso são pesa-
das." (Bento G.)
"Eu achei elas feias." (Rafael)
"O Modigliani que fez." (Antônio)
"Não, o Modigliani estudou todas elas." ( Caetano)
"A África fica muito longe, precisamos pegar um avião." (Letícia)
A empolgação era tanta, que esperar a vez para manusear foi um verdadei-
ro desafio. Descobrimos que as máscaras podem ser feitas de madeira, te-
cido, bronze... E que na maioria das vezes são usadas em cerimônias im-
portantes. Observamos também nossas semelhanças com elas: boca, nariz
e sobrancelhas foram os pontos mais citados.
As crianças adoraram conhecer, tocar e experimentar as máscaras. Foi um
momento muito interessante e divertido.

Máscaras Africanas

Turma do Pé
Turma da Boca
A partir das conversas que sensibilizaram as crianças para o Projeto Institu-
cional, registramos no blocão possibilidades de nome para a TBT: cabelo,
testa, orelha, bochecha, nariz, boca, salada, frutas...
As obras de Giuseppe Arcimboldo continuaram fomentando conversas rela-



cionadas à alimentação e às partes do rosto. Por onde passam os alimen-
tos? "Pela boca!", disseram as crianças. E com oito votos, Boca foi o nome
escolhido . Contentes, tocando instrumentos, as crianças anunciaram, em
coro, o resultado da votação: "Turma da Boca, Turma da Bocaaaaaaa!"
Nosso projeto começa a ganhar contorno, traçando um caminho de pesqui-
sas e possibilidades.

Turma da Boca

Viva a Turma da Cambalhota!
Brincadeiras, danças e acrobacias inspiraram conversas sobre um nome
para a TCM. Muitas foram as sugestões dadas pelas crianças. Mas, desde
o primeiro momento, um nome se mostrava especial. Organizamos a vota-
ção e não deu outra: Turma da Cambalhota!
Comemoramos convidando as outras turmas da Pereirinha para assistir a
um espetáculo de cambalhotas protagonizado pelas crianças. Foi uma farra!
No final, as crianças da TAM e da Turma da Careta também entraram na
brincadeira.
A F4M veio à Pereirinha comemorar o Dia da Poesia com a gente. Os maio-
res recitaram poemas e tornaram nossa manhã ainda mais alegre!

Viva a Turma da Cambalhota!

Turma do Umbigo
Depois de muito conversar sobre o corpo humano, de observar uns aos ou-
tros com o auxílio de lupas e de se envolver com brincadeiras corporais, as
crianças da TCT ouviram a história Eu Sou Assim e Vou te Mostrar, de
Heinz Janisch, que ajudou a dar sentido às discussões sobre o corpo huma-
no.
Um elemento pequenino que todos na turma carregam estimulou a curiosi-
dade das crianças. O que é isso que está no meio da barriga? O umbigo! A
diversão tomou conta da turma e a disputa pelo nome ficou entre Turma da
Cabeça, do Olho, do Nariz, do Braço e do Umbigo, mas o vencedor dispara-
do foi Turma do Umbigo! Foi um tal de umbigada pra lá, umbigada pra cá, e
resolvemos pintar ao redor do umbigo dos amigos para comemorar.
Por que será que temos um buraquinho no meio da barriga? Todos nós te-
mos umbigo?

Dança e Música
Explorando os Instrumentos
As TAs tiveram um bom momento de chegada e uma acolhida carnavales-
ca. As crianças exploraram um bocado os instrumentos, ficaram bem aten-

tas aos principais comandos de tocar, parar e reconhecer e ainda identificar
o instrumento tocado. Exploramos o enorme bombo/zabumba em referência
à história dos Zé Pereira. Tanta farra acabou atraindo e fazendo aparecer
de dentro do violão do Jean uma figura incrível: a minhoca Filomena. Logo
todos estavam com o dedo pintado e já tinham aprendido a canção que ele
ensinou.
Bacana ver que de uma partezinha do corpo da gente vem tanta música e i-
maginação!

Turma do Umbigo
O Eco
Juntando música e corpo na atividade da caçada, as TBs e TCs puderam
percorrer, sem sair do lugar, um caminho cheio de ritmo, percepções sono-
ras e fenômenos acústicos. Tudo na imaginação! Marcando o pulso na per-
na, andamos, procurando nos manter num ritmo comum e fazendo um jo-
gral.
Mais para frente nos deparamos com uma caverna em uma montanha. Per-
cebemos que tudo que falávamos era repetido. Era o eco. Que fenômeno é
esse? Fomos construindo a ideia de que o som é como uma bola de borra-
cha que bate nas paredes da caverna e volta para nossos ouvidos.
Depois de tanto repeteco sonoro, acabamos despertando um urso que nos
fez correr de volta rapidinho. A reprodução é um aspecto importante no ca-
minho da aprendizagem musical; com nossos tambores, experimentamos
repetir pequenos fraseado rítmicos.
A música, assim como toda forma de linguagem, tem a sua origem no cor-
po. Começamos, então, a pesquisar sons e timbres das palmas e da boca.

De Todos
Programa Teatral
Ana Carolina, ex-aluna da escola, divulga a peça O Sumiço da Fada, com
direção de Juliana Coutinho. A peça estará em cartaz durante o mês de
março, aos sábados e domingos, às 16h, no Jockey Club da Gávea.

Aniversários
De 24 a 30 de Março
26 Joaquim Carvalho de Oliveira  F1AT 
26 Clara Mendes Temporão  TET 
26 Flora Levín Tavares  TBT 
26 Rodrigo Gonçalves Nehab  TEM 
26 Edmilson Alves Costa  AUX 
27 Luca Pugliese Nunes de Oliveira  F1BT 
27 Benjamin Sgarioni Gordilho  F3M 
28 Lina Pontes Alves  TBT 
28 Rachel Corrêa Seixas  PRO 
28 Maria Clara Avelar Marinho Amado  TEM 
28 Erika Carvalhal de Freitas  PRO 
29 Ana Goulart Serpa de Resende Vianna  F2T 
29 Antonio Teixeira Estellita Lins  F9T 
30 Julia Matos David  F8T 
30 Luísa Barbosa Lucas  PRO 
30 Anita Xavier Pedalini Borges Pires  TET 
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