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Avisos Pereirinha
Piolhos
Surgiram alguns casos de pediculose na Pereirinha. Aproveitem o feriado
para verificar a cabeça das crianças e tratar, caso necessário. A criança só
deve voltar a frequentar a escola depois que o tratamento estiver concluí-
do, o que significa a retirada dos piolhos e de todas as lêndeas que eclo-
dem em no máximo sete dias, criando um ciclo vicioso de infestação. A ob-
servação constante e o uso do pente fino uma vez por semana são profiláti-
cos.

Passeios
As Turmas da Cambalhota e do Umbigo irão ao Jardim Botânico na pró-
xima quinta-feira, 5 de abril. O lanche será coletivo.
Para quem está chegando e vai prepará-lo pela primeira vez, esclarecemos
que lanche coletivo é algo que possa ser compartilhado num piquenique,
mas sem exageros na quantidade: o lanche de todas as crianças juntas já
é um banquete!
A Turma da Careta visitará a exposição Fantasias Brasileiras, no Crab -
Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, na próxima quarta-
-feira, 4 de abril.

Sobre as Turmas
Turma do Corpo
A TAM agora é a Turma do Corpo. Depois de muitas sugestões, fizemos u-
ma votação e todos comemoraram o nome escolhido cantando felizes e
compartilhando a novidade. Para celebrar o acontecimento, fizemos uma
pintura corporal no pátio. As crianças experimentaram pintar os próprios
corpos e os dos amigos, percebendo as sensações que o contato com a
tinta provoca. Para finalizar, nos esbaldamos em um delicioso banho de
chuveirão.
Que farra!

Turma do Corpo

Sapatinhos de Bebê
Os sapatinhos das crianças da Turma do Pé, solicitados às famílias, estão
chegando e nos dando a chance de conversar sobre o corpo e suas trans-
formações. Para iniciar nossas conversas, perguntamos: esses sapatos ca-
bem nos pés de vocês? Experimentamos e vimos que... não!
O que teria acontecido com os pés das crianças? Por que os sapatos não
cabiam mais em seus pezinhos? Pensativos, todos buscavam compreen-
der. Continuando a conversa... Vocês ainda são bebês? Laura afirmou que
já era uma criança grande, e Olivia G., que bebês ainda mamam no peito.
O que é ser um bebê? O que um bebê faz? O que vocês já sabem fazer?

Ao falar sobre seus corpos, as crianças estão falando de si, observando se-
melhanças e diferenças entre elas e ampliando as possibilidades de afirmar
e desenvolver, cada vez mais, suas singularidades, constituindo as pró-
prias identidades.
Quem ainda não enviou os sapatinhos para a escola, não deixe de fazê-lo.
Mas não esqueçam: tem que ser aqueles que já não cabem nos pés das
crianças.

Sapatinhos de Bebê

Explorando Tintas e Materiais
Ainda atraída pelo universo de Amedeo Modigliani e pelas máscaras africa-
nas que tanto o inspiraram, a Turma da Careta deu continuidade às ativida-
des em torno das obras do artista.
Observamos detalhes marcantes, destacando cores, desenhos e formas.
Usando terra, palha, folhas, galhos, pincéis, tintas e diferentes suportes, as
crianças se empenharam na produção de seus trabalhos, vivendo momen-
tos prazerosos.
Essas atividades levam as crianças a desenvolver atenção, concentração e
capacidade criativa. Envolvidas, soltaram a imaginação e ampliaram as
possibilidades de expressão, produzindo trabalhos repletos de significado.

Explorando Tintas e Materiais

Experimentando Sabores
Interessada na relação do corpo com os alimentos, a Turma da Boca listou
algumas frutas e legumes presentes nas obras de Giuseppe Arcimboldo.
Onde encontramos esses alimentos? Será que conhecemos todos eles?
Quais são seus sabores? Listamos alguns e, na Cobal, fomos recebidos
pelo Edi, da barraca do Gil. Mostramos a reprodução de uma obra do artis-



ta que estamos estudando e explicamos a razão da nossa visita.
As crianças observaram, cheiraram e manusearam chuchu, beterraba, ba-
tata, cenoura, alho, carambola, banana, maçã, manga, fruta do conde... No
final, Edi nos presenteou com uma bandeja de uvas verdes docinhas e uma
água de coco fresquinha para afastar o calorão!
Separamos alguns legumes para levar para a escola e, depois que foram
descascados e cortados, a querida Dona Maria nos ajudou a preparar uma
deliciosa sopa.
Destampamos a panela, sentimos o cheirinho que se espalhava pela sala e
saboreamos a sopa, identificando a variedade de sabores.
"Estou sentindo o gosto da batatinha." "A sopa está vermelha porque tem
beterraba." "Tem pedacinhos de legumes."
Aguçando nosso paladar, nos conscientizamos de uma das funções vitais
do nosso corpo, entendendo que a boca está incluída nesse processo.

Experimentando Sabores

Onde Começa o Corpo?
Depois de escolher o nome Turma da Cambalhota, todos foram se apro-
priando ainda mais das conversas acerca do Projeto Institucional. Motiva-
das pelas cambalhotas que demos no pátio da frente, as crianças passa-
ram a perceber e prestar mais atenção aos próprios corpos e às suas par-
tes.
Na biblioteca, lemos Como Começa, de Silvana Tavano. As crianças refleti-
ram sobre os versos que traziam curiosidades e indagações comuns entre
elas, inclusive sobre nossos corpos.
"O corpo começa na cabeça." (Miguel J.)
"Começa na coxa." (Marina)
"Começa no pé." (Julia)
"O corpo começa no pescoço. Depois veio a barriga." (Cauã)
No desenho da silhueta de uma amiga, fomos localizando e registrando as
hipóteses da turma. Acrescentaremos detalhes e cores ao longo da sema-
na, atentos ao esquema corporal.

Onde Começa o Corpo?

Que Cordão É esse?
As conversas em torno do nome da Turma do Umbigo expandiram nossos
olhares. Falamos sobre o umbigo, sua função, e os pequenos foram trazen-

do seus conhecimentos prévios:
"Sai um fiozinho da barriga da mamãe e vai até o bebê, depois o médico
corta o fiozinho e vira o umbigo."
"No cordão umbilical passa a comida que a mamãe come para o bebê."
Diante das falas significativas, surpreendemos as crianças com uma caixa
bem pequenina: o que tinha lá dentro? Um pedacinho do cordão da Alice,
filha da professora Raquel. As crianças observaram atentamente e depois
conversamos sobre a importância do cordão umbilical para o desenvolvi-
mento do bebê enquanto ele está dentro da barriga da mãe.
E quando nascemos, como nos alimentamos? Por onde? O que sinto quan-
do estou com fome?

Que Cordão É esse?

Dança e Música
Circuito
As crianças foram recebidas nas aulas de Dança com um colorido circuito
no salão. Túnel de bambolês, ponte e teia de aranha foram algumas das
estações onde todos puderam explorar diferentes níveis de movimento.

Circuito

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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