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Para Todos
Cine Debate Educação
A segunda edição de 2018 do projeto Cine Debate
Educação fará parte do circuito de lançamento do
filme Fora de Série, produzido pelo Observatório
Jovem da UFF e dirigido por Paulo Carrano. O fil-
me revela trajetórias de escolarização e percursos
biográficos de jovens que se encontravam em si-
tuação de defasagem escolar à época das filma-
gens, entre 2015 e 2016. Será uma boa oportuni-
dade de pensar e refletir sobre o direito à educa-
ção no Brasil. Para a roda de conversa teremos a
participação da produtora do filme Ana Karina e
do professor Enio Serra, da UFRJ. O evento ocor-
rerá no dia 18 de abril, quarta-feira, a partir das
18h30. Não percam! Mais informações na página
do evento.

Oficina Cavalo Marim
Cavalo Marim é uma brincadeira popular típica da
Zona da Mata, norte de Pernambuco. É teatro,
dança, música, poesia. Patrimônio imaterial do
Brasil.
Nos dias 16 e 18 de abril, das 18h às 21h, tere-
mos a Oficina Vivências em Cavalo Marim, com
Miguel Stos, aqui na escola. Investimento:
R$50,00 (um dia) e R$80,00 (valor promocional
para os dois dias, mediante pré-inscrição).
Inscrições: endivasconcelosproducao@gmail.com.

Aconteceu no CineDEdu
No último dia 28, tivemos a primeira edição de
2018 do projeto Cine Debate Educação. Com a
presença da professora Andrea Fernandes, do
Cap-UERJ, e a exibição do filme Quando Sinto
que Já Sei, discutimos o que seria uma educação
com alma brasileira. Partindo das contribuições de
Paulo Freire trazidas pela convidada, conversa-
mos sobre a importância do diálogo nas diferentes
dimensões do processo educativo, indo das práti-
cas dialógicas entre professor-estudante-escola,
passando por um currículo marcado pela intercul-
turalidade crítica, até a gestão democrática do
ambiente escolar.

Aconteceu no CineDEdu

Avisos EFI
Piolhos
Surgiram alguns casos de piolhos. Precisamos
muito do cuidado e do olhar atento das famílias,
colaborando para que os piolhos não proliferem e
os casos não se disseminem. Consultem seus pe-
diatras para saber qual o melhor tratamento.
Mais informações: www.piolho.fiocruz.br.

Passeio das F5
As F5 estão mergulhadas no estudo sobre Montei-
ro Lobato. Esse trabalho envolve a leitura de anti-
gas cartas para o autor. Há também o momento
de se "transformar" em um dos personagens do
Sítio do Picapau Amarelo e escrever uma carta
para seu criador. Nesse processo, os alunos pen-
sam sobre o gênero textual em questão e escre-
vem cartas para pessoas conhecidas. Para ampli-
ar o trabalho e postar essas cartas, as F5 visitarão
o Centro Cultural dos Correios para ver uma expo-
sição de selos e cartas. O lanche será individual e
deve ser guardado em uma bolsa pequena que o
aluno possa carregar com autonomia.
F5M - 13 de abril (sex).
F5T - 20 de abril (sex).

Sobre as Turmas
Desejos
Mudança de ano, mais maturidade, novas rotinas
e demandas escolares. Muitas expectativas nas a-
mizades e na aprendizagem. Fechamos os olhos
e ouvimos nossos corações: o que cada um de
nós deseja para este ano na escola? Já é tradição
nossos alunos registrarem seus desejos de estu-
dante: aprendizagens, amizades, descobertas, a-
madurecimento, passeios, campeonatos... Esses
desejos ficam bem guardados até a última Tribo
do ano.

Desejos

O que Sustenta o Corpo?
As F2 se divertiram na aula passeio ao Crab -
Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasi-
leiro, onde viram a exposição Festa Brasileira -
Fantasias Feitas à Mão e observaram as estrutu-
ras de arame que sustentam as fantasias de dife-
rentes manifestações culturais. Depois de muito
investigar e conhecer sobre esses artistas popula-
res, danças, músicas e obras, as crianças ficaram
com a questão: então, o que sustenta o nosso
corpo?
Em sala, anotamos algumas hipóteses dos peque-
nos. Primeiro, as turmas elegeram os ossos e o
esqueleto como responsáveis por essa função,
mas não pararam por aí. Falaram também dos
músculos, do equilíbrio, do sistema nervoso, do
cérebro e de outras partes que auxiliam nesse
processo.
Para responder às diversas perguntas que as
crianças trouxeram sobre o tema, convidamos
Henrique, ex-professor de Ciências, para conver-
sar sobre o sistema esquelético. Henrique trouxe
um esqueleto de plástico, massinha e um osso e-

norme, de verdade, e nos contou sobre esse sis-
tema que nos sustenta, protege e ajuda em nosso
equilíbrio. As crianças ouviram, opinaram e mos-
traram todos os seus conhecimentos prévios so-
bre o assunto. E aprenderam muitas coisas novas
com esse querido professor, que logo voltar, tra-
zendo outras atividades e experimentos para o
grupo.

O que Sustenta o Corpo?

Play and Learn 2
Finalmente, as F2, assim como as F3, foram para
o Pereirão experimentar um outro espaço nas au-
las de Inglês. Mas antes deste momento tão a-
guardado, as crianças analisaram e exploraram as
mais de oitenta brincadeiras retratadas na tela
Children’s Games, de Pieter Bruegel The Elder, e
descobriram a relação do corpo com tais jogos.
Which body part do you move when you play leap-
frog? Hands. And tug of war? Hands, arms, legs...
As turmas fizeram registros escritos da quantida-
de de crianças brincando (numbers), além de ex-
pandir o vocabulário (body parts/games). Mesmo
com a introdução à escrita, nossa rotina de brinca-
deiras musicais (Hokey Pokey) e jogos (memory
game) em sala continua motivando e alegrando as
crianças.

Play and Learn 2

Danças Populares
Nas aulas de Dança, dialogando com o projeto
das F3, iniciamos uma pesquisa sobre as danças
populares. Mostramos imagens de danças folclóri-
cas de diversas partes do mundo e perguntamos
às crianças: o que essas imagens têm em co-
mum? O que é cultura? Qual o papel do corpo na
construção da cultura? Depois de uma boa con-
versa, listamos no quadro as danças brasileiras e
escolhemos algumas para conhecer e aprender.
Conhecemos a história e a movimentação da ci-
randa de Pernambuco. Na semana que vem va-

https://www.facebook.com/events/1820443661351943/
https://www.facebook.com/events/1820443661351943/
http://www.piolho.fiocruz.br


mos conhecer o jongo; depois o coco alagoano, a
dança dos arcos e o mergulhão, do repertório do
Cavalo Marinho.
Vejam neste link o vídeo da ciranda da F3M.

Corpo e Arte
Pesquisando o mapa do Brasil, as F3 localizaram
Pernambuco, terra de Manuel Bandeira e de mui-
tos artistas populares, como Marcos de Sertânia,
escultor que viveu no sertão em regiões de seca
severa e que trouxe para suas obras a dramatici-
dade da vida do sertanejo. As crianças leram sua
biografia, entenderam e traduziram a intenção do
artista de retratar corpos longilíneos e delgados
nos grupos de retirantes que apreciamos. Cha-
mou a atenção de todos a beleza e a delicadeza
impressa na arte produzida por Marcos. A obser-
vação dessas obras nos remeteu à importância da
água para a manutenção da vida e da saúde do
nosso corpo. Nossos estudos de agora em diante
serão conduzidos por essa importante área do co-
nhecimento científico.

Corpo e Arte

Definindo Caminhos
É tempo de definir o plano de voo. As F4 já esta-
vam se perguntando por quais caminhos do Proje-
to Institucional enveredariam suas investigações e
estudos. Misturando o interesse pelas artes - pen-
sando em como os pintores, escultores e artistas
transmitem os sentimentos através dos rostos -
com a curiosidade sobre o papel do cérebro e dos
afetos em nossas vidas, a criançada foi apontan-
do possibilidades para uma instigante trajetória de
pesquisa e criação. Ao mesmo tempo, tinham co-
mo desafio escolher um tema que fosse do inte-
resse das duas turmas e também trouxesse as-
suntos irresistíveis para crianças grandes. Justo
neste momento, o Gabriel (F4T) nos trouxe um li-
vro que apontava caminhos que coincidiam com
os interesses de ambas as turmas, ajudando-nos
na escolha de pesquisa das F4.
Decidimos então colocar a cara em evidência. O
que ela nos conta? O que ela representa? Como
se constitui? Como foi representada ao longo da
história das artes? Qual a relação com o organis-
mo? Qual é a relação com os afetos? Essas são
algumas das perguntas que já rolam por aqui. En-
tão, é isso: de cara em cara vamos construir nos-
so destino.

Desenho e Movimento
Nas aulas de Dança, perguntamos às F4: é possí-
vel desenhar o movimento?
Inspirados por uma atividade da escola italiana
Segni Mossi, que promove a interação entre movi-
mento e desenho, nossos alunos observaram os
colegas dançando e tentaram retratar seus movi-
mentos. Cada dupla vivenciou as duas fases da a-
tividade e ao final, em roda, mostramos os dese-

nhos e tentamos, pela leitura do registro gráfico,
descobrir as qualidades presentes na movimenta-
ção de cada um.

Desenho e Movimento

Head and Shoulders
Para complementar o momento de sensibilização
para o projeto, as F4 listaram, no caderno, as par-
tes do corpo já conhecidas. Depois fomos ao di-
cionário, pesquisar outras partes.
Em grupo, os alunos criaram versões da música
Head and Shoulders. Gostaram tanto da ativida-
de, que convidamos a F2M e a F3T para assistir,
no pátio, à nossa apresentação cantada.

Invasão Lobatiana
As F5 avançam nos preparativos para a tão espe-
rada Invasão Literária que ocorrerá no próximo dia
18, data de nascimento de Lobato e Dia Nacional
do Livro Infantil.
A biografia e a riqueza literária do autor de Sítio
do Picapau Amarelo são pesquisadas ao longo do
trabalho de preparação; mas o que as crianças
guardam de cor e esperam, mesmo, fazer, é a tra-
quinagem do Saci.
Para não deixar nenhum personagem de fora,
nem a vida de Lobatinho, vamos investigando,
nos alegrando e negociando aquilo que será mais
apropriado para o festejo. Por agora, podemos di-
zer que os roteiros estão encaminhados. O que
está por vir ainda é segredo. Senão... a brincadei-
ra perde a graça!

Memory Game
Para complementar o trabalho de revisão do con-
teúdo gramatical de singular e plural, as F5 fize-
ram um memory game em que o par de cartas era
formado pela palavra no singular e no plural (per-
son/people, knife/knives, baby/babies, boy/boys).
Depois de jogar na escola, levaram como home
work, para jogar com as famílias.

Memory Game

O Corpo e a Flauta 
As aulas de Música das F5 começaram abordan-
do a ancestralidade pré-histórica da flauta, men-
cionada em algumas fontes como um dos primei-
ros instrumentos musicais criados.
Descobrimos uma flauta feita com o fêmur de um

urso pré-histórico e conhecemos uma grande vari-
edade de flautas e também de outros instrumen-
tos de sopro. A flauta barroca contralto foi apre-
sentada e observamos as semelhanças e diferen-
ças com a flauta soprano.
Ouvimos o Tema do Saci, de Guto Graça Mello, e
começamos a tocar e montar nosso arranjo para
flauta barroca e flauta soprano.
Conhecemos os órgãos do sistema respiratório
humano e exercitamos nosso diafragma para de-
senvolver a técnica no canto e no sopro.
Com a ajuda de bambolês coloridos associados
às notas da flauta e utilizando apenas a escala
pentatônica, improvisamos músicas, com maes-
tros puladores de bambolês, flautistas (soprano e
contralto) e tocadores de boomwhackers (canos
de plástico colorido) revezando-se nas funções.

De Todos
Direitos Humanos na Alerj
Recentemente, a Comissão de Defesa dos Direi-
tos Humanos e Cidadania da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro lançou uma
cartilha ilustrada sobre direitos humanos. Com
ilustrações do cartunista Tavarez Periferia, a carti-
lha apresenta os artigos da Declaração dos Direi-
tos Humanos através de histórias registradas pela
comissão ao longo dos últimos anos na defesa da
dignidade humana no estado do Rio de Janeiro.

Procura-se Atriz Mirim
Victoria Junqueira e Lucas Vinzon, ex-alunos da
Sá Pereira, estão produzindo um curta ficcional
como trabalho de conclusão do Curso de Cinema
da Universidade Federal Fluminense. Procuram u-
ma atriz de 7 a 11 anos de idade para interpretar
a personagem principal; e também um homem e
uma mulher, adultos, que interpretarão os pais
dessa menina.
Os interessados já podem entrar em contato: aba-
tefilme@gmail.com.

Aniversários
De 7 a 13 de Abril
7 Alice Gofman Barreto  F2T 
7 Helena Gofman Barreto  F2T 
7 Thais Lopes Araujo  AUX 
7 Nina Tepedino Dahmer  F2T 
7 Pedro Colin de Vasconcellos  TBT 
7 Maria Valentim Magalhães  TCT 
8 Lis Castelo Branco C de Figueiredo  F2T 
8 Daniel Holck Venancio Filho  F5T 
8 Gabriel Gonçalves Rosas  F7M 
9 Aurora Schnoor Lavanère Montani  TAT 
9 Carolina Feingold Guttmann  F3T 
9 Cecilia Siqueira da Costa Marques  F2T 
9 Beatriz Neves de Souza Dantas  F1AT 
10 Maria Umburana Ferreira  AUX 
10 Teresa Lima Martinez  TAT 
11 Daniel Matta Machado Moura  F5T 
11 Lucas Bond Salles  F5T 
12 Gaspar Pereira Arnold  F2T 
12 Flávia Koblitz Cardoso  TFT 
12 Mylena Gomes Curvello  PRO 
12 Alice Jabor Arraes  TGT 
12 Mariana Gonçalves Nehab  F2M 
12 Theo Miziara Rocha  F8T 
12 Jessica Inês de Melo Santos  AUX 
13 Matias Villar Prata  TAM 
13 Mila Macdowell Boulting  F3M 
13 Alice Lent Fucci  TFM 
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