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Para Todos
Cine Debate Educação
A segunda edição de 2018 do projeto Cine Deba-
te Educação fará parte do circuito de lançamento
do filme Fora de Série, produzido pelo Observató-
rio Jovem da UFF e dirigido por Paulo Carrano. O
filme revela trajetórias de escolarização e percur-
sos biográficos de jovens que se encontravam em
situação 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, conver-
samos sobre a importância do diálogo nas dife-
rentes dimensões do processo educativo, indo
das práticas dialógicas entre professor-estudante-
-escola, passando por um currículo marcado pela
interculturalidade crítica, até a gestão democrática
do ambiente escolar.

Aconteceu no CineDEdu

Avisos Pereira
Reunião de Pais de F1
Nas próximas semanas, às quintas-feiras, os pro-
fessores das F1, a Coordenação e a Orientação
se encontrarão com os pais para conversar sobre
as novidades e desafios dessa nova etapa esco-

lar e sobre o processo de aquisição da leitura e
da escrita.
Turma do Coração (F1M) - 19 de abril, às 18h.
Turma do Amor (F1AT) - 26 de abril, às 18h.
Turma do Movimento (F1BT) - 26 de abril, às
19h30.

Passeios
Turmas do Coração, do Amor e do Movimento
- 10 de abril (ter) - Parque Lage. O lanche será
coletivo.
Turma da Pele - 12 de abril (qui) - Praia do Leme.
As crianças devem vir de casa já com roupa de
banho por baixo do uniforme e com protetor solar
passado . Para o lanche pedimos que tragam um
pacote de biscoito fechado.

Pesquisa para a Turma da Pele
Qual a história do meu nome?
Pedimos que as famílias contribuam com informa-
ções. Enviamos hoje a pesquisa para casa e a-
guardaremos as respostas até a próxima terça-
-feira, 10 de abril, para darmos continuidade à ati-
vidade.

Sobre as Turmas
Neurônios Aventureiros
Com as pesquisas a todo vapor, a Turma do Cé-
rebro vai começar a seguir o caminho dos neurô-
nios. Recebemos um presente especial da Tetê: a
coleção Aventuras de um Neurônio Lembrador,
de Roberto Lent, que muito vai nos ajudar. Junto
à surpresa tinha uma carta carinhosa com novas
informações sobre o cérebro. Descobrimos que o
cérebro tem várias partes, com diferentes fun-
ções.
Mobilizadas com as descobertas, as crianças con-
feccionaram cérebros usando jornal, cola e rede,
para fazer as ondulações. Brincamos com as tex-
turas desses materiais espalhando a cola com as
mãos.
Vamos iniciar de verdade o nosso o projeto Cére-
bro: as Aventuras dos Neurônios, para aprender
mais sobre seu funcionamento.

Neurônios Aventureiros

Visita
A escrita coletiva é uma produção significativa pa-
ra as crianças que buscam organizar suas ideias,
escolher bem as palavras e sequenciar os fatos.
Nossos pequenos curtem esse desafio!
"A Turma da Pupila recebeu a visita do Michel, pai
do Joaquim. Ele é um médico que cuida dos olhos

e o nome é oftalmologista. Ele nos mostrou fotos
de olhos de bichos e pessoas, contou uma histó-
ria de muito tempo atrás, de antes dos dinossau-
ros e sobre a evolução do olho. Tânia, mãe do Jo-
aquim, também estava nesse encontro e ficou
com uma pupila grande e outra pequena. O Mi-
chel fez uma mágica no olho dela! A gente viu
que os olhos humanos têm muitas partes: a cór-
nea, que fica na frente da pupila e é como se fos-
se o vidro do relógio; a pupila, que é um buraco; a
íris, que é a parte colorida e que fecha e abre a
pupila; o cristalino, que é a lente do olho; e a par-
te branca, que se chama esclera. O nosso olho vê
as coisas de cabeça para baixo e o cérebro põe
de cabeça para cima! Nós gostamos da visita e fi-
zemos uma pintura especial de presente para o
Michel. Ele adorou!"

Visita

Compartilhando Hipóteses
As crianças trazem consigo suas histórias, experi-
ências e aprendizados. Cada uma tem seus desa-
fios e preferências, seja para brincar, interagir ou
se expressar.
Buscando proporcionar diversidade nas possibili-
dades de expressão, valorizar os conhecimentos
prévios e trabalhar a função social da escrita, pro-
pusemos às crianças da Turma da Barriga o re-
gistro individual de suas hipóteses sobre o cami-
nho que o macarrão que comemos na semana
passada fez nos nossos corpos.
Foi um momento de reflexão e organização. Co-
mo é esse caminho? Por onde começou? O que
aconteceu no trajeto? A meninada se expressou
através do desenho e da escrita espontânea; de-
pois os amigos compartilharam suas ideias, em
um momento divertido.
Víamos, no rostinho de cada criança, a satisfação
por ver seu desenho e escrita valorizados e reco-
nhecidos como contribuição para a pesquisa cole-
tiva.

Compartilhando Hipóteses

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


O Osso Gigante
A Turma do Esqueleto analisou de pertinho os os-
sos de uma coluna vertebral e um fêmur de plásti-
co que a Turma da Pupila emprestou.
"Esse aqui deve ser um osso de dinossauro. Ele é
muito grande!" (Joaquim)
"Esse osso o cachorro pode enterrar!" (Danilo)
"É o osso do braço que o Danilo quebrou! É o rá-
dio?" (Elis)
"O rádio é um osso que fala?" (Francisco)
"Se não tivesse a coluna nosso corpo podia cair
para trás ou para frente!" (Tomaz)
Depois de registrar as hipóteses, a meninada foi
pesquisar um pouco mais e descobriu que o fê-
mur, além de ser o maior osso do corpo, é o mais
resistente. Em seguida fizemos um desenho de
observação desse osso gigante.
Vamos continuar a pesquisar a coluna vertebral.

O Osso Gigante

Visita e Passeio
A Turma da Mão recebeu a visita da Lígia, avó da
Aurora. Ela é médica e veio esclarecer as dúvidas
que surgiram na conversa sobre a importância de
lavar as mãos. Ouvindo as considerações da Lígi-
a e observando as imagens que ela selecionou,
as crianças descobriram que convivemos harmo-
niosamente com algumas bactérias.
"O corpo humano é cheio de bactérias."
"Quando as bactérias boas perdem o equilíbrio, e-
las viram as bactérias más e as pessoas ficam
doentes."
"Muitas pessoas tomam remédio errado e as bac-
térias ficam fortes."
"Os médicos têm que lavar as mãos muito bem."
Além de tantos esclarecimentos importantes, Lígi-
a, gentilmente, presenteou as crianças com sabo-
netes que têm cheirinho de frutas!
No Parque Lage, as crianças se divertiram ao ar
livre, explorando brincadeiras em que a mão é
protagonista: passa-anel, bobinho, corrida com
bastão, tip tap, pique-cola, peteca, pico-picolé
proporcionaram uma manhã de muitas risadas.

Visita e Passeio

Cada Nome uma História
As crianças da Turma da Pele vêm fazendo novas
descobertas sobre si mesmas e sobre o outro.

Depois de comparar nossos tons de pele, peso e
altura e perceber que somos diferentes uns dos
outros, chegou a vez de pensar em nossos no-
mes. As crianças foram trazendo curiosidades:
"Meu nome é Pina porque meus pais sempre sou-
beram que eu queria ser bailarina, como o Pina
Bausch." (Pina)
"A mamãe queria um nome, a minha irmã outro e
o papai outro, aí meu nome ficou Violeta, mes-
mo." (Violeta)
"A mamãe e o papai que escolheram meu nome."
(Rafaela)
"Eu não sei sobre o meu nome, não." (Tobias)
"Acho que a gente é que tinha que escolher nosso
nome e falar para nossos pais, daí cada um teria
o nome que quisesse." (Teresa).
Pensando na importância que o nome tem para
cada um de nós, por ser nossa identidade, tive-
mos a ideia de fazer uma pesquisa com as famíli-
as: qual é a história do meu nome?

Cada Nome uma História

Alfabeto Coletivo
O alfabeto é uma fonte de pesquisa importante e
muito significativa para as crianças, que o consul-
tam diariamente nas atividades de leitura e escri-
ta.
A construção do mural das F1 com as letras do al-
fabeto e as fotos das crianças foi uma atividade
muito instigante. Em roda, perguntamos para as
turmas o que é um alfabeto e registramos todas
as hipóteses levantadas. Depois, reunimos as
crianças cujos nomes tinham a mesma inicial e ti-
ramos uma foto delas juntas. Empenhadas, elas
organizaram as letras em ordem alfabética e iden-
tificaram o lugar do mural onde as fotos deveriam
ser colocadas.
Para as letras que sobraram, as crianças elege-
ram imagens de acordo com seus interesses, e
assim o alfabeto ficou completo.

Alfabeto Coletivo

F1 no Pereirão
As F1 fizeram um recreio diferente no terraço da
Capistrano de Abreu, o Pereirão. Atentos e con-
centrados, os alunos aprenderam as regras de
um jogo novo: o bumburundinha.
Para finalizar, divertiram-se jogando um queima-
dão. Foi uma farra!

F1 no Pereirão

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-hu-
morada, as canções alegram os ouvidos de todas
as idades.
O espetáculo integra a programação do MAMI -
Movimento Artístico-Musical para Infância. As a-
presentações acontecem nos dias 7, 8, 14 e 15
de abril no Teatro Municipal Café Pequeno, sem-
pre às 16h.

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.

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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