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Avisos EFI
Reunião de Pais de F5
Na próxima quinta-feira, 5 de abril, teremos reunião de pais das F5.
F5M às 18h e F5T às 19h30.

Sobre as Turmas
O que Há por Dentro?
As F2 foram apresentadas ao projeto que vai conduzir os estudos do
primeiro semestre. Esse caminho foi construído com muita conversa,
atividades e a escrita dos desejos de pesquisa. O título O que Há por
Dentro? O Corpo e Seus Movimentos já mostra um pouco do que
vem por aí. As crianças, movidas pela curiosidade de entender como
é o interior e o funcionamento do nosso corpo, vão, juntas, descobrir
o que acontece quando ele se movimenta. O que deixa o corpo em
pé? O que é preciso para que ele se locomova? O que acontece com
ele quando a gente dança? Estas e muitas outras perguntas instiga-
rão os nossos estudos.
Depois de "batizar" o projeto, nossos pequenos listaram o que conhe-
cem e o que querem conhecer a partir do título.
Estão todos muito empolgados!

A Família Gorgonzola
As F2 conheceram uma família um tanto diferente, que tem proble-
mas como todas, porém as pessoas são um pouco sujas, ou melhor,
imundas... e as crianças vão tentar solucionar os problemas dessa
querida família. As turmas leram o livro de Eva Furnari e degustaram
o saboroso e fedorento queijo que dá nome a essa família: o gorgon-
zola. Após a leitura, enquanto experimentavam a iguaria, foram con-
versando sobre as situações inusitadas que o livro apresenta e des-
pertando a atenção para os problemas matemáticos que aparecem.
A família é mesmo muito esquisita, mas ajudará muito nossos peque-
nos a estruturar seus pensamentos matemáticos.

A Família Gorgonzola

Ábaco
Apresentamos às F3 mais uma ferramenta que contribuirá para ex-
pandir o pensamento matemático. O ábaco é um recurso que leva as
crianças a resolver problemas operando com as contas de forma
mais econômica. Nesse manuseio aprimoram o conhecimento sobre
o sistema decimal e mentalmente fazem previsões dos cálculos ne-

cessários para as resoluções.
Construímos, assim, uma matemática de apoio para o cotidiano, sem
abandonar o lápis e o papel nem os dedinhos. Mais tarde, a calcula-
dora também entrará em ação.

Ábaco

Play and Learn
Movidas pela tela Children’s Games, de Pieter Bruegel The Elder, as
F2 foram para o Pereirão experimentar algumas das oitenta brinca-
deiras infantis representadas na obra . Antes, conheceram a relação
do corpo com os movimentos envolvidos nessas brincadeiras e al-
guns procedimentos e regras.
"Entendi por que é leapfrog, teacher! É porque na carniça você pula
como um sapo!" "Kneel down tem a ver com knee, que é joelho, né?"
Quando analisaram a tela, todos pensaram que se tratava de adultos,
porque as crianças europeias da época usavam roupas muito for-
mais. Essa inquietação foi aproveitada para que as turmas brincas-
sem com as peças de roupas que quisessem, mais uma forma de en-
riquecerem o vocabulário.
A cooperação foi essencial para esse momento de diversão e apren-
dizagem.

Play and Learn

Objetos Reais
Nas aulas de Teatro, as F3 experimentaram criar cenas com objetos
reais a partir de temas definidos. Essa sequência de atividades teve i-
nício com objetos apresentados para as crianças identificarem de o-
lhos vendados. Nas apresentações, os alunos se revezavam entre



palco e plateia. O desafio os incentivou a aprender observando os co-
legas e identificando, uns nos desempenhos dos outros, as próprias
dificuldades e conquistas.

Objetos Reais

Objetos Imaginários
"O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso
transver o mundo."
Os versos de Manoel de Barros inspiraram as aulas de Teatro das F4
sobre objetos imaginários. Debatemos a importância da imaginação
para o teatro e o desafio de tornar real o que imaginamos. Depois de
criar e experimentar livremente vários objetos imaginários apenas
com a expressão corporal, os alunos elaboraram cenas com objetos
reais e, em seguida, apresentaram as mesmas cenas imaginando os
objetos.

Objetos Imaginários

Leitura e Tratamento da Informação
Que tipos de informação os gráficos nos trazem? Que tipos de gráfi-
cos existem e para que são usados? Através da leitura cuidadosa do
título, da legenda e das informações numéricas, as F4 puderam refle-
tir sobre como os dados podem ser interpretados nesse tipo de repre-
sentação. Observaram diversos tipos de gráfico: setor, linha, barras e
infográficos, e discutiram alguns assuntos relativos ao Projeto e a
questões cotidianas. A ideia era analisar e retirar o máximo de infor-
mações possível. O próximo passo é criar e resolver problemas ma-
temáticos a partir dos gráficos. Vamos, assim, nos aprofundando na
leitura desses instrumentos e refletindo sobre a importância de estu-
dar o tratamento da informação.

Tempestade de Palavras
Depois de passar semanas envolvidas com a sensibilização para o
Projeto Institucional, as F5 começaram um exercício de rememora-
ção. Voltamos ao início do caderno, lembrando as atividades feitas e
o caminho percorrido. Em seguida, as crianças receberam a tarefa de
listar de forma desordenada as palavras/conceitos surgidos até en-
tão. Nosso quadro ficou repleto, uma verdadeira tempestade de pala-
vras.
Nas aulas seguintes, o exercício foi de classificação: como podería-
mos agrupar as palavras por afinidade de sentido?
Surgiram dúvidas e hipóteses: "onde entra o sangue? E o suor? E a
água?" "Ah, vamos criar um grupo só dos líquidos..." "...e outro dos

gases. Tem pum, o ar da respiração."
Depois de agrupar as palavras, era hora de criar nomes para os gru-
pos. Um dos mais difíceis de nomear foi o grupo que tinha sistema
nervoso, respiração.... Batizaram de Máquinas do Corpo. Tiveram
grupos chamados de Sentimentos, Cicatrizes, 5 Sentidos, Partes do
Corpo, Expressões e muitos outros.
Para que as turmas da manhã e da tarde pudessem trocar suas im-
pressões, construímos mapas mentais e deixamos expostos na sala.
As crianças fizeram o exercício de perceber as semelhanças entre os
assuntos listados pela F5M e F5T.
E não é que tinham mesmo assuntos em comum? Será que já é o
projeto das turmas nascendo?

Tempestade de Palavras

Relembrar é Preciso
As F5 relembraram dois assuntos estudados no ano passado, muito
importantes para as aulas de Teatro: o gromelô e os objetos imaginá-
rios.
Em grupos, as turmas criaram cenas com temas definidos a partir do
estudo dessas técnicas. As cenas foram apresentadas duas vezes, u-
ma em português e outra em gromelô, que é uma língua improvisada.
Os alunos precisaram caprichar na intenção corporal para se fazerem
entender.

Relembrar é Preciso

Aniversários
De 31/3 a 6/4
31 Janaina Pereira de França Souza  AUX 
31 Leticia de Carvalho Pinto  AUX 
2 Miguel Aragão de Albuquerque  F2T 
3 Valente Granato Alemany  TGT 
6 Tamar Fainguelernt  AUX 
6 Eduardo Morsch Gadelha  F4T 
6 Stella Zamboni Corrêa Barbosa  TAM 
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