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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 di-
rigido por Paulo Carrano. O filme revela trajetórias de escolarização e percursos bio-
gráficos de jovens que se encontravam em situação de defasagem escolar à época
das filmagens, entre 2015 e 2016. Será uma boa oportunidade de pensar e refletir
sobre o direito à educação 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 o-
correrá no dia 18 de abril, próxima 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 Pernam-
buco. É teatro, dança, música, poesia. Patrimônio imaterial do Brasil.
Nos dias 16 e 18 de abril, das 18h às 21h, teremos 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.

Avisos Pereirinha
Pesquisa Turma do Umbigo
Qual a importância do leite materno para o bebê? Como o peito da mamãe produz
leite? Na semana passada, enviamos uma folha de papel avulsa na pasta, para que
pais e filhos façam juntos um registro com relatos e imagens deste momento tão
cheio de significados. A participação das famílias nas pesquisas da turma desperta
ainda mais o interesse das crianças.
Para aqueles que ainda não trouxeram seus relatos e imagens, ainda há tempo!

Sobre as Turmas
Corpo em Movimento
O mural com fotos de quando as crianças eram recém-nascida inspirou a Turma do
Corpo. Conversamos sobre o nosso corpo, a movimentação dos bebês e as diferen-
tes habilidades que vamos conquistando. Na roda, reproduzimos alguns movimentos
como rastejar, mexer braços e pernas, sentar e engatinhar.
Assistimos ao videoclipe de Aos Teus Pés, do Grupo Cria (link), observando bebês
arriscando-se em seus primeiros passinhos. Depois participamos de um desafio: per-
correr um circuito com obstáculos, no qual precisávamos deslocar o corpo com aten-
ção e equilíbrio.

Corpo em Movimento

Continuando a Conversa
As conversas sobre os sapatinhos das crianças quando bebês vêm ganhando desta-
que na Turma do Pé. As crianças experimentaram novamente os sapatos em si e
também nas bonecas da escola. Por que no bebê de brinquedo eles servem e nas

crianças da turma não servem mais? Depois de muita exploração e conversa, as
crianças elaboraram algumas hipóteses:
"A boneca é bebezinha pequenininha. O sapatinho cabe nela." (Laura)
"A gente não é bebezinha, a gente é grande. O sapato não cabe porque a gente é
grande." (Olívia G.)
"Não cabe em mim porque não sou mais pequenininha." (Alice)
"Não cabe em mim." (Luisa)
"Não cabe em mim porque o pé é grande e o sapato pequeninho. A minha perna
cresceu e subiu." (Beatriz)
"O sapato não cabe. O meu pé é muito grande!" (Bento)
"Esse sapatinho pequeno é da Lulu. Olha o pé dela grande. O sapato da Lulu não
cabe na Olívia." (Olívia M.)
"Esse sapato é pequeno." (Teresa)
As atividades que envolvem o projeto da turma vêm ganhando novos contornos, per-
mitindo vivências significativas e sensíveis para as crianças. Nessas conversas, elas
investigam, experimentam e são encorajadas a expor seus conhecimentos prévios,
dando significado às aprendizagens realizadas na escola e na vida.

Continuando a Conversa

A Menor Máscara do Mundo
As crianças da Turma da Careta foram surpreendidas com uma pergunta: qual a me-
nor máscara do mundo?
"A máscara da formiga." (Joana)
"A do passarinho é bem pequena." (Caetano)
"No Crab não tinha máscara pequeninha." (Miguel)
"As máscaras das crianças são muito pequenas." (Rafael)
Uma caixa preta com pedaços de fita colados apareceu no salão. O que tinha ali
dentro? Curiosas, as crianças pediam em coro para que abríssemos. Uma bolinha
vermelha? Mas que bolinha era essa?
"O nariz do palhaço!", afirmaram as crianças.
Foi aí que todos ficaram sabendo que o nariz do palhaço é considerado a menor
máscara do mundo. Surpresos com a novidade, manusearam e observaram sua for-
ma e consistência.
Resolvemos nos transformar em palhaços: colocamos o nariz, fizemos pinturas no
rosto e dançamos ao som de Piruetas, de Chico Buarque. Para finalizar, assistimos
ao vídeo Ginocchio, do artista peruano Hugo Suarez, que usa barriga, pé e joelho pa-
ra dar vida a personagens como o palhaço, entre outros.
Os pequenos demonstraram curiosidade, envolvimento e muito interesse.

Literatura Alimentando o Projeto
Saborear, comer, beijar, falar, cantar, bocejar, dar língua... As possibilidades propor-
cionadas pela boca vêm sendo exploradas pelas crianças da Turma da Boca através
de algumas histórias que alimentam nosso projeto e enriquecem seus repertórios lite-
rários. Chega de Beijos! de Emma Clark; O Bico e O Bocejo, de Ilan Brenman, foram
alguns dos títulos que permearam nossa semana com muita leitura, conversa e tro-
ca.
As palavras que surgem a partir das hipóteses levantadas pelas crianças são regis-
tradas no blocão, coletivamente, e enriquecem seus vocabulários, familiarizando-as
com o mundo da escrita. Nossos estudos sobre as funções da boca e sua anatomia
continuam.

https://www.facebook.com/events/1820443661351943/
https://www.youtube.com/watch?v=D9tBe8Ushsg


No Embalo da Capoeira
Começamos a traçar um caminho para o projeto da Turma da Cambalhota. Inspira-
dos em histórias, brincadeiras e vídeos que trazem o corpo como elemento central,
conversamos sobre formas de nos movimentar e sobre o que cada criança da turma
faz durante a semana para movimentar o corpo.
O amigo Miguel Arteiro contou que fazia aula de capoeira e trouxe o que sabia sobre
o assunto, encantando todos com a novidade. Embalados na conversa, assistimos a
um vídeo de capoeira e a turma observou, com atenção, todos os detalhes:
"Tem gente plantando bananeira." (Daniel M.)
"E pulando também." (Rafaela)
"Estão dando cambalhota." (Maria Luisa)
"Estão passando a perna por cima do outro." (Miguel J.)
"Estão dançando com a música, e parece kung fu." (Tomás)
"Tem uma pedra nesse instrumento (berimbau) e também um coquinho." (Miguel A)
Foi só o início das nossas investigações, mas a turma já quis experimentar.. Prepara-
mos no salão uma roda de capoeira com direito a instrumentos e muita ginga. Nosso
grande mestre foi o Miguel, que ensinou alguns movimentos e o ritmo das palmas
para a turma, enquanto alguns tocavam agogô, caxixi e atabaque.

A Menor Máscara do Mundo

Literatura Alimentando o Projeto
Jardim Sensorial
O passeio ao Jardim Botânico foi um momento especial para as crianças da Turma
do Umbigo. Natureza e corpo se encontraram, ampliando os sentidos e trazendo no-
vas experiências ao grupo. Em roda, elaboramos um texto coletivo sobre o passeio.
Dessa forma as crianças organizam os acontecimentos e se aproximam da escrita
como ferramenta de comunicação.
"A Turma do Umbigo foi de micro-ônibus ao Jardim Botânico sentir as coisas da natu-

reza com o corpo. Quando chegamos, vimos muitas tartarugas dormindo e outras
mergulhando. Depois fomos ao Jardim Sensorial. Usamos lupa para ver as plantas
grandes, conhecemos as plantas cinerária, babosa, coração-magoado, ninho-de-pas-
sarinho, costela-de-adão... e também experimentamos o alecrim. Indo para o lugar
do lanche, ouvimos o barulho da cachoeira e encontramos uma garça. Depois volta-
mos para a escola. Foi um passeio feliz e legal."
O retorno das pesquisas tem rendido momentos cheios de significados. As crianças
puderam perceber as mudanças no corpo, possibilitando muitas conversas sobre sua
transformação: os dentes nasceram, os pés cresceram... Vicente L. também contri-
buiu com a imagem de A Minha Ama e Eu", de Frida Khalo, que foi apreciada por to-
dos.

Jardim Sensorial

De Todos
Vamos ao Teatro
Neste final de semana estreia a peça A Rosa e a Semente, primeiro espetáculo in-
fantojuvenil do Grupo Pedras, com direção de Isaac Bernat.
Sábado e domingo às 11h, no jardim do Museu da República.
Entrada franca.

Semana do Índio
Divulgamos evento gratuito no Parque Lage, nos dias 14 e 15 de abril, das 9h às 17.
Participarão mais de 100 indígenas de diversas etnias brasileiras. Uma rara oportuni-
dade do público ter contato direto com essa cultura.
9h às 17h - Grande feira de artesanato e pintura corporal.
10h às 16h - Apresentação de cantos e danças tradicionais.
12h às 14h - Contação de histórias e mitos na Oca.
16h às 17h - Roda ritual de encerramento.
O evento abre a semana em que se comemora o Dia do Índio (19 de abril).

Rio Utópico para Famílias
O Instituto Moreira Salles convida o público para participar do evento Utopias no Es-
paço-tempo, sobre a exposição Rio Utópico. Trata-se de uma atividade para famílias
e baseada em jogos.
Amanhã, 14 de abril, às 15h30.
Mais informações no site do IMS (link).

Aniversários
De 14 a 20 de Abril
14 Naolí Maio Worms  F3T 
14 Leo Pranzl Braga  F8T 
14 Tomás Franco Jauregui  TBT 
15 Marina Rodrigues do Amarante  TBM 
15 Isabela Saba Mota  F2M 
15 Caetano Vargas Fraga Lopes Pinto  F5M 
15 Luciana Martin Kanawati  PRO 
17 Joaquim Jose Carvalho Toledo Ribeiro  F7T 
18 Julia Meneghini Lamarão  F2T 
18 Vicente Wermelinger Gil Emoingt  F2T 
18 Maria Eduarda Souza da Silva  F4M 
19 Elenilde Viegas  AUX 
20 Maiara Dias Gomes Borges da Silva  F8M 
20 Miguel Barbosa da Silva  AUX 
20 Maria Clara Souza Noronha Santos  F1AT 
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