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Avisos Pereira
Horário de Saída
Pedimos a colaboração de todos observando o ho-
rário de saída dos turnos. A permanência das
crianças e de seus responsáveis nas salas ou no
pátio tem implicado no atraso da limpeza e arru-
mação desses espaços e, consequentemente, do
horário de saída dos funcionários.

Brinquedos na Escola
É com muito carinho que preparamos diariamente
nossa escola para que as crianças tenham um dia
alegre e prazeroso. As propostas e atividades con-
textualizadas e pensadas pela equipe de professo-
res junto à Coordenação garantem, no curto perío-
do em que as crianças passam na escola, várias
aprendizagens.
Agradecemos às famílias por encaminharem mate-
riais relacionados aos projetos e lembramos que e-
les são sempre bem-vindos!
No entanto, algumas crianças têm trazido brinque-
dos que desviam a atenção da meninada, dificul-
tando a dinâmica das aulas, e nem sempre nossos
pedidos para que os guardem na mochila e os reti-
rem apenas no pátio são aceitos com facilidade. A-
lém disso, não temos como nos responsabilizar
por eletrônicos e brinquedos caros.
Sugerimos que as crianças só tragam brinquedos
passíveis de contribuir para o trabalho pedagógico
que está sendo desenvolvido e que possam ser
compartilhados com os colegas.

Passeio ao Parque Lage
Na próxima quarta-feira, 4 de abril, a Turma da
Mão (TGM) vai ao Parque Lage. O lanche será co-
letivo.

Sobre as Turmas
Cérebro de Gelatina
Nossas pesquisas sobre o cérebro continuam a to-
do vapor. Descobrimos que esse órgão fica prote-
gido dentro de uma "caixola" dura chamada crânio.
"É isso que segura o cérebro para não cair!", con-
cluiu Miguel.
Vimos em um vídeo que o cérebro possui uma
massa de consistência gelatinosa, cheia de dobri-
nhas curiosas, parecida mesmo com a gelatina.
Com a ajuda da nossa amiga Rosália, preparamos
gelatina em uma bacia. As crianças balançaram a
bacia, desenformaram e perceberam que a gelati-
na tremia. Finalmente, degustamos nossa delicio-
sa experiência!
"O cérebro é mole como gelatina!", comentou, em-
polgada, Luiza Netto.
Para imaginar melhor a consistência macia e ma-
leável do cérebro, brincamos com bexigas cheias
de água. Mexemos, balançamos e percebemos
que tinham o mesmo movimento da gelatina: eram
moles e tremiam. Brincamos livremente com os
balões, jogando-os para cima e para baixo, estou-
rando-os no chão. Foi muito divertido!

Luz no Jardim Botânico
Instigadas pelo movimento que a pupila faz, de a-

cordo com a claridade do ambiente, as crianças da
Turma da Pupila foram ao Jardim Botânico obser-
var a nossa maior fonte de luz: o Sol. Com monó-
culos produzidos na escola, lupas, binóculos, pa-
péis coloridos e transparentes e olhinhos curiosos,
foram a campo. Desafiadas a sentir aromas e sons
de olhos fechados, brincaram também com suas
sombras e se divertiram com os papéis celofane
de cores variadas e o efeito que fazem sob o sol.
Apreciamos a instalação Íris, de BB Schimitt, que
faz parte da Trio - Bienal Internacional do Rio de
Janeiro, e pudemos ver como a luz interage tanto
com a obra quanto com as pessoas.
No final do passeio, os pequenos constataram que
para enxergar precisamos de dois elementos: o-
lhos e luz.
É hora de pesquisar!

Luz no Jardim Botânico

Cérebro de Gelatina
Macarrão na Barriga
Em uma conversa apetitosa, a Turma da Barriga
falou sobre suas comidas favoritas, e o macarrão
teve destaque. Listamos os ingredientes e fomos
até a Cobal comprá-los para fazer a massa e o
molho de tomate. Foi divertido preparar, mas o
momento mais esperado foi o da degustação:
"O macarrão estava uma delícia." (Paula)
"Eu achei o molho azedo." (Vicente)
"Eu não gostei muito." (Laura)
Comentaram também suas hipóteses iniciais sobre
o caminho que o macarrão estava fazendo em
nossos corpos:
"O macarrão tá na minha barriga." (Lara)
"Agora a comida está na garganta ou no cora-
ção..." (Julia)
"O macarrão que eu comi está entupido aqui na
garganta." (João J.)

Quantos Braços Cabem Aqui? 
A galerinha da Turma do Esqueleto tem trazido as

radiografias e contado muitas histórias. Danilo
mostrou aos amigos a do seu braço direito e nos
contou que, no dia do seu aniversário, caiu e fratu-
rou um ossinho do antebraço.
Logo surgiram perguntas: "qual o nome desse os-
so? Quantos ossos temos no braço? Todos os bra-
ços são do mesmo tamanho?" Pesquisamos nas
enciclopédias que alguns amigos trouxeram e des-
cobrimos que o osso que o Danilo fraturou se cha-
ma rádio. Com ajuda de uma fita métrica, medimos
essa parte do corpo que trouxe tanta curiosidade e
verificamos que nem todos têm o mesmo compri-
mento.
Após essa incrível descoberta, as crianças foram
questionadas: o braço do Érico é maior ou menor
que o do Francisco? De quantos braços de cada
um deles precisamos para medir o escorregador?
Com fios de lã de 60cm e 32cm, medidas dos bra-
ços do Érico e do Francisco, respectivamente, fo-
mos para o pátio brincar de medir o que a imagina-
ção permitiu: balanço, campinho, rampa, escorre-
gador... E o que mais ouvíamos era: "quantos bra-
ços cabem aqui?"

Quantos Braços Cabem Aqui?

Macarrão na Barriga
Lavar as Mãos
Desde que a Turma da Mão ganhou esse nome,
Lavar as Mãos, de Arnaldo Antunes, vem emba-
lando nossas manhãs. Afinal, por que é tão impor-
tante lavar as mãos ? Em que momentos precisa-
mos fazer isso?
"Se a gente não lavar as mãos, as bactérias vão
para o biscoito que a gente está comendo e elas
vão parar no nosso estômago."
"Tem que lavar as mãos, senão a bactéria entra na
nossa mão e come todas as bactérias do bem."
"Se a gente volta da rua, coloca a mão no sapato e
depois toca na comida, a sujeira vai parar dentro
da gente."
"A bactéria do bem solta uma gosma, o flúor, que



envolve a bactéria do mal. É a bactéria soldado."
"Tem que lavar as mãos antes do lanche."
"Quando faz xixi e cocô."
"Depois da pintura."
"As bactérias escorregam no sabão."
Será que é isso mesmo? Além de todas essas hi-
póteses, as crianças formularam perguntas:
"O que acontece se a gente esquecer de lavar as
mãos?"
"As bactérias do bem são células?"
Essa turminha curiosa vai agora em busca das
respostas.

Lavar as Mãos

Pesos e Medidas
Dando continuidade às nossas pesquisas sobre o
corpo humano, a Turma da Pele realizou uma ativi-
dade na qual descobriu o peso e a medida de cada
criança da turma.
Já havíamos observado que temos tons de pele
bem diferentes e que ninguém é igual a ninguém.
Como surgiram mais duvidas sobre o nosso corpo,
foi a vez do peso e da medida entrarem em cena.
Será que pessoas diferentes podem ter pesos i-
guais? Quem será o mais leve e o mais pesado na
nossa turma? E o mais alto? E o mais baixo? Algu-
mas hipóteses foram levantadas e, para responder
a essas perguntas, utilizamos uma balança e uma
fita métrica. A surpresa foi grande ao descobrirmos
que podemos ter pesos e alturas iguais, diferente-
mente dos tons de pele, que são muito variados.
Estamos montando uma tabela com as informa-
ções obtidas. E uma nova pergunta surgiu: será
que a pele cresce junto com a gente?
Essa turminha é mesmo muito curiosa! Muitas ou-
tras perguntas, hipóteses e respostas estão por vir.
A identidade e a diversidade estão cada vez mais
presentes no nosso dia a dia. O desejo de apren-
der vem nos aproximando e já podemos afirmar
que a cor da pele, o tamanho e o peso não impor-
tam quando gostamos de verdade de uma pessoa.

Pesos e Medidas

 Coração Cantante
A Turma do Coração está muito animada com a
música Oração, de Leo Fressato. Após pensar so-
bre a letra, as crianças completaram com a palavra
coração as lacunas deixadas no texto.
Inspirados no vídeo da artista Heather Hansen, a-
proveitaram a visita à Pereirona para fazer um tra-

balho de Artes em grupo, usando como trilha
Oração, que está na ponta da língua.
"Coração não é tão simples quanto pensa, nele ca-
be o que não cabe na despensa..."
E para você? O que cabe no seu coração?

Coração Cantante

Jogos
Os alunos da Turma do Amor transformaram a au-
la de Língua Portuguesa num divertido momento
de construção de jogos que envolvem a escrita e a
leitura de seus nomes. Com atenção e muito capri-
cho, coloriram as cartas de jogo da memória e do
bingo da turma. Mobilizaram saberes interdiscipli-
nares, nos quais regras de jogos de Matemática se
misturaram à lógica do funcionamento da escrita,
com o jogo Roleta de Sílabas, em que torceram
para completar o nome dos amigos em poucas ro-
dadas.

Jogos

Todo Movimento
A Turma do Movimento está cheia de energia e,
para começar a tarde, fazemos brincadeiras que
divertem e concentram. Brincamos de escravos de
Jó, desafio do pandeiro e a última novidade foi a
música Todo Movimento, que deixou a turma ani-
mada, atenta ao ritmo e às partes do corpo canta-
das e que devem movimentar.
Tem sido muito prazeroso e organizador começar
o dia com cantoria e alegria.

Dança e Música
Percussão Corporal
As crianças compartilharam o resultado do que foi
vivenciado nas aulas de Música. O arranjo de
Samba Lelê, que conta com percussão corporal e
sons orais, foi alegremente apresentado para os
colegas da Pereirinha, Pereira e Pereirona (F2T).
Ao final da apresentação, o público foi convidado a
aprender os sons corporais utilizados, a cantar e
batucar junto.
Foi uma farra musical!

Sistema Esquelético
Nas aulas de Dança, as F1 conheceram o sistema
esquelético e as articulações. O próximo passo se-
rá descobrir as conquistas motoras dos bebês a-
través do vídeo Baby Liv.
Com isso fechamos o período de sensibilização
para o Projeto e partimos para o recorte que cada

turma vai fazer.
Estão todos ansiosos!

Sistema Esquelético

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

Circuito

De Todos
Cururu: o Sapo Jururu
Mariana Conde, professora da Turma do Movimen-
to (F1BT), indica o espetáculo Cururu: o Sapo Ju-
ruru, que está em cartaz no Centro Cultural da
Justiça Federal, Av. Rio Branco, 241 - Centro. Sá-
bados e domingos, às 16h.

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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