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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, produzi-
do pelo Observatório Jovem da UFF e dirigi-
do por Paulo Carrano. O filme revela trajetó-
rias de escolarização e percursos biográfi-
cos de jovens que se encontravam em situa-
ção de defasagem escolar à época das fil-
magens, entre 2015 e 2016. Será uma boa
oportunidade de pensar e refletir sobre o di-
reito à educação no Brasil. Para a roda de
conversa teremos a participação da produto-
ra do filme Ana Karina e do professor Enio
Serra, da UFRJ. O evento ocorrerá no dia 18
de abril, quarta-feira, a partir das 18h30. Não
percam! Mais informações na página do e-
vento.

Oficina Cavalo Marim
Cavalo Marim é uma brincadeira popular tí-
pica da Zona da Mata, norte de Pernambu-
co. É teatro, dança, música, poesia. Patrimô-
nio imaterial do Brasil.
Nos dias 16 e 18 de abril, das 18h às 21h,
teremos a Oficina Vivências em Cavalo Ma-
rim, com Miguel Stos, aqui na escola. Inves-
timento: R$50,00 (um dia) e R$80,00 (valor
promocional para os dois dias, mediante
pré-inscrição).
Inscrições: endivasconcelosproducao@g-
mail.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 Fer-
nandes, 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, conversamos sobre
a importância do diálogo nas diferentes di-
mensões do processo educativo, indo das
práticas dialógicas entre professor-estudan-
te-escola, passando por um currículo marca-
do pela interculturalidade crítica, até a ges-
tão democrática do ambiente escolar.

Avisos Pereirinha
Pesquisa Turma do Umbigo
Qual a importância do leite materno para o
bebê? Como o peito da mamãe produz lei-
te? Estamos enviando uma folha de papel a-
vulsa na pasta, para que pais e filhos façam
juntos um registro com relatos e imagens

deste momento tão cheio de significados.

Aconteceu no CineDEdu

Sobre as Turmas
O que Tem no Seu Corpo?
Envolvidas com o projeto sobre o corpo, as
crianças da Turma do Corpo identificaram e
nomearam algumas partes que o integram:
"Cabeça, barriga, bumbum, boca." (Joa-
quim)
"Um pé, outro pé." (Gustavo)
"Bochecha, joelho, olho, testa." (Maya)
"Mão." (Stella)
"Umbigo." (Bia)
"Braço." (Luisa)
"Nariz." (Beatriz)
Ouvindo e dançando Cabeça, Ombro, Joe-
lho e Pé e Fui ao Mercado, do repertório po-
pular, e Pulguinha, do Grupo Palavra Canta-
da, localizamos as partes do corpo citadas
nas músicas, ampliando a percepção de
nossa estrutura corporal.
Depois, as crianças fizeram uma pintura, uti-
lizando.... o pé!

O que Tem no Seu Corpo?

Pé da Gente
A Turma do Pé recebeu a visita do Fernan-
do, pai da amiga Olívia G e também cantor e
compositor do coletivo Roda de Cavaco. Ele
trouxe seu cavaquinho para tocar e cantar
Pé da Gente . As crianças participaram da a-
presentação, atentas à letra da música,
composição desse coletivo do qual Fernan-
do faz parte. Depois, Fernando emprestou
seu instrumento e as crianças ensaiaram al-
gumas dedilhadas. Dançaram colocando os
pezinhos colados nos dos amigos e pularam

muito! A turma estava tão envolvida e feliz
com o encontro que, no final da visita, fez
questão de cantar algumas músicas do nos-
so repertório.
A participação das famílias em atividades lú-
dicas, especialmente as que envolvem os te-
mas que se relacionam ao projeto da turma,
traz um significado enorme para as crianças.

Pé da Gente

Máscaras e Festas Brasileiras
As pesquisas que envolveram os rostos re-
tratados nas obras de Modigliani e a apre-
ciação das máscaras africanas levaram a
Turma da Careta à exposição Festa Brasilei-
ra - Fantasia Feita à Mão, no Crab. Muito
empolgadas com o passeio e com o tema,
as crianças vibraram de alegria desde a en-
trada no ônibus até a chegada ao local da
exposição. Atentas, observaram e tocaram
nas máscaras, vestimentas, adereços e ins-
trumentos musicais, referentes a grandes
celebrações populares do Brasil. Conhece-
mos festas como as Cavalhadas, a Folia de
Reis, o Maracatu Rural, o Boi de Mamão, o
Carnaval e muitas outras, além dos Bate-Bo-
las.
Todos ficaram encantados com a variedade
de cores, formas e texturas das máscaras e
vestimentas. Havia uma sala onde era pos-
sível simular o som de alguns instrumentos.
Assistimos a um vídeo sobre os barracões
do carnaval e vimos uma tela repleta de lan-
tejoulas. Para finalizar, realizamos uma ofici-
na de chapéus, inspirados nas diversas fes-
tas que conhecemos. Foi um dia inesquecí-
vel!
Sair da escola e visitar um novo espaço é
sempre um momento importante e repleto
de significados. É uma oportunidade de
compartilhar impressões, contemplar as pes-
quisas feitas na escola e fazer novas desco-
bertas.

Nossas Bocas
Inspiradas na sopinha saboreada na sema-
na anterior, as crianças da Turma da Boca
se empenharam numa pintura com batedor
e guache. As cores que compuseram os tra-

https://www.facebook.com/events/1820443661351943/
https://www.facebook.com/events/1820443661351943/


balhos remetem aos legumes escolhidos na
Cobal para a receita. O resultado estará ex-
posto no mural de entrada da Pereirinha, pa-
ra a apreciação de todos.
Além de aguçar o paladar dos pequenos a-
través do contato com alimentos saudáveis
e de aprender sobre a sua importância para
o corpo, voltamos nosso olhar para a anato-
mia da boca, destacando suas característi-
cas e funções. Para instigar a nossa conver-
sa, ouvimos a história A Maior Boca do Mun-
do, de Lúcia Pimentel Góes, que nos levou a
pensar: e a nossa boca, como é? O que ela
tem? O que fazemos com ela? Munidos de
lupas e lanternas, observamos nossas bo-
cas, anotamos e comparamos as partes que
as constituem.
"A gente abre bem grande igual à da
baleia." (Leonardo)
"Nossa boca tem muito dente pra gente co-
mer." (Lia)
"Tem língua!" (Flora)
"A boca é muito profunda." (Pedro)
"Tem bochecha da música do Zé Boche-
cha." (Alice)
"A gente comeu sopa com batata." (Lina)
"A gente não engole luz, come pipoquinha."
(Tomás F.)
E o sabor dos alimentos, como sentimos?
Nossas investigações continuam...

Nossas Bocas

Máscaras e Festas Brasileiras
Movimentando o Corpo
Acompanhamos com atenção o calendário
da Turma da Cambalhota e aguardamos an-
siosos o tão esperado passeio ao Jardim
Botânico. No ônibus, muita animação, ex-
pectativa e cantoria. O dia estava nublado e,
quando chegamos ao parque, vimos o Gui,
professor de circo e amigo da professora Ta-
mar, que veio especialmente nos encontrar
e ensinar muitas brincadeiras e movimentos
corporais.
Começamos observando a escultura de Ali-

ce Pitalluga representando A Dança, de
Henri Matisse, já conhecida pelas crianças.
Brincamos de nos equilibrar, tentando imitar
os movimentos das pessoas esculpidas na
obra.
Recarregamos as energias com um delicio-
so lanche coletivo, preparado com carinho
pelas famílias. Em seguida, encontramos um
cantinho cercado de muitas árvores para
nos alongar e aprender um tanto de coisas
novas: dar cambalhota, fazer piruetas, dan-
çar e explorar diversos movimentos e ritmos.
Foi uma manhã deliciosa!

Movimentando o Corpo

O Leite Materno
Na Turma do Umbigo o interesse pelo corpo
está sendo motivo de muitas descobertas.
Arthur e Tomás trouxeram livros sobre o cor-
po humano para a turma apreciar. Num ou-
tro dia, observamos As Três Idades da Mu-
lher, de Gustav Klimt, e Maternidade, de La-
sar Segall, obras que sensibilizaram as
crianças e renderam registros:
"Sinto uma alegria." (Rosa)
"As pessoas estão sem roupa." (Emília)
"Elas estão abraçadinhas." (Tomás)
"Sinto o meu coração batendo." (Maria V.)
"Lembro da mamãe e penso que ela está
dormindo comigo." (Benjamim R.)
"Quando durmo abraçadinha com a ma-
mãe." (Maria L.)
Continuamos a pesquisar o desenvolvimento
do corpo fora da barriga da mãe e descobri-
mos que o primeiro alimento do recém-nas-
cido é o leite materno. Qual a importância
dele para o bebê? Como o peito da mamãe
produz leite? Relatos e imagens deste mo-
mento tão cheio de significados serão muito
bem-vindos.

O Leite Materno

De Todos
Roni e as Figurinhas
Roni e as Figurinhas é o espetáculo musical
de lançamento do CD homônimo de Roni
Valk, com as participações de Maria Alcina,
Áurea Martins e Suzana Salles. O repertório
é um passeio pelos ritmos brasileiros como
a marchinha, a moda de viola, o afoxé, o
samba-rock, a cantiga e o xote, feitos para e
sobre infâncias. Em versão bem-humorada,
as canções alegram os ouvidos de todas as
idades.
O espetáculo integra a programação do MA-
MI - Movimento Artístico-Musical para Infân-
cia. As apresentações acontecem nos dias
7, 8, 14 e 15 de abril no Teatro Municipal
Café Pequeno, sempre às 16h.

Direitos Humanos na Alerj
Recentemente, a Comissão de Defesa dos
Direitos Humanos e Cidadania da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janei-
ro lançou uma cartilha ilustrada sobre di-
reitos humanos. Com ilustrações do cartu-
nista Tavarez Periferia, a cartilha apresenta
os artigos da Declaração dos Direitos Huma-
nos através de histórias registradas pela co-
missão ao longo dos últimos anos na defesa
da dignidade humana no estado do Rio de
Janeiro.

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 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://bit.ly/CartilhaCDHAlerj
http://bit.ly/CartilhaCDHAlerj
http://www.tcpdf.org

