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Para Todos
Feriado de São Jorge
Na próxima segunda-feira, 23 de abril,
teremos o feriado de São Jorge. Não
haverá aula.
Embarque e Desembarque
Sabemos o quanto o trânsito em volta
da escola é difícil. Por isso estimula-
mos o transporte coletivo oferecido pe-
la a Transcidade, empresa parceira da
escola há mais de 30 anos. Iniciativas
de pais que colaboram uns com os ou-
tros, alternando-se na tarefa de levar e
trazer as crianças, também são muito
bem-vindas.
Temos incomodado demais os vizi-
nhos, especialmente quando não res-
peitamos suas garagens, impedindo-
-os de entrar e sair de casa. Um péssi-
mo exemplo para nossos filhos.
Acresce que, na Martins Ferreira, ain-
da não conseguimos as placas de ex-
clusividade para embarque e desem-
barque. O processo está em anda-
mento, mas sem solução até o mo-
mento. Com isso, não temos sequer a
frente da escola disponível para essa
operação.
Pedimos a colaboração de toda a co-
munidade no sentido de respeitar as
garagens de nossos vizinhos e a com-
preensão em função da demora da
placa de embarque e desembarque.
Aconteceu no CineDEdu
Com a presença de 37 pessoas, in-
cluindo um grupo de estudantes e pro-
fessoras do Programa de EJA da Es-
cola Municipal Dr. Cócio Barcellos, ti-
vemos na última quarta-feira a segun-
da sessão de 2018 do projeto Cine
Debate Educação.
Partindo da pergunta: o que é o direito
ampliado à educação? assistimos ao
filme Fora de Série, dirigido por Paulo
Carrano e produzido pelo Observatório
Jovem do Rio de Janeiro, e conversa-
mos com Ana Karina, produtora do fil-
me, e Enio Serra, professor da Facul-
dade de Educação da UFRJ.

Ana Karina falou sobre os desafios en-
frentados pela produção do filme nas
entrevistas e nos registros audiovisu-
ais dos estudantes. Enio Serra apre-
sentou o trabalho do Fórum de Educa-
ção de Jovens e Adultos do Estado do
Rio de Janeiro - Fórum EJA-RJ - e de-
nunciou o recente processo de fecha-
mento de turmas destinadas à educa-
ção de jovens e adultos.
Ao longo da conversa, diversas ques-
tões foram levantadas, como os princí-
pios e direitos que devem ser garanti-
dos para a efetivação da cidadania, os
sentidos da escola para os estudan-
tes, as redes de solidariedade que os
mantêm na escola, entre outros as-
suntos.

Avisos Pereirinha
Passeio para Cambalhota
Para enriquecer as pesquisas da tur-
ma, faremos um passeio ao Crab -
Centro de Referência do Artesanato
Brasileiro, na próxima sexta-feira, 27
de abril.

Sobre as Turmas
Invasão Literária
As F5 vieram comemorar o aniversário
de 136 anos de Monteiro Lobato na
Pereirinha. Foi a semana da Invasão
Literária, atividade que acontece todos
os anos na escola.
Os pequenos adoram e têm a oportu-
nidade de interagir com as crianças
maiores, em momentos de afeto e
contato com literatura e arte.
As turmas apresentaram diversas ce-
nas que envolviam o Sítio do Picapau
Amarelo, universo que tanto atrai e en-
volve as crianças.
Obrigada, F5!
Arte e Exploração
Com entusiasmo e curiosidade, a Tur-
ma do Corpo explorou suportes e re-
cursos oferecidos nas salas de artes,
como argila, gelo e folhas secas.
O material, com diferentes texturas,
cores e temperaturas, provocou estra-

nhamento para alguns e aguçou a cu-
riosidade dos pequenos.

Arte e Exploração

Invasão Literária
Sapatos de Gente Grande
A Turma do Pé recebeu a visita do Zé
Márcio, pai do Benício. Ele trouxe uma
relíquia para compartilhar com a tur-
ma: seus sapatinhos de quando era
bebê.
Zé até tentou calçá-los, mas logo per-
cebemos que não caberiam naqueles
pés de adulto.
"É um pé de gigante!", exclamou Bení-
cio.
Nem mesmo nos pés das crianças os
sapatinhos serviam.
Zé conversou com a turma sobre o
que gostava de fazer quando era mais
novo e revelou que seu avô foi quem o
ensinou a calçar e amarrar os sapatos.
Ele também mostrou uma foto dele
ainda bebê, tirada em seu parquinho
preferido, e trouxe a imagem dos pezi-
nhos de Benício quando estava na
maternidade.
Para finalizar, a turma recebeu um a-
cervo musical para dançar, exploran-
do, é claro, os pés!
Foi um encontro muito harmonioso,
que envolveu a turma com muita ale-
gria.



Uma Pirueta, Duas Piruetas
A Turma da Careta teve o prazer de
receber o palhaço Luí, interpretado por
Felipe Roxo, professor da Pereirona.
Felipe nos proporcionou uma manhã
deliciosa. Conhecemos as possibilida-
des de movimentação do corpo do pa-
lhaço, suas expressões e brincadeiras.
As crianças ficaram encantadas. Foi u-
ma visita repleta de alegria e diversão!
"Felipe veio nos visitar e se transfor-
mou no palhaço Luí na nossa frente.
Ele passou batom e colocou um cha-
péu muito engraçado. Com ele apren-
demos a andar igual ao palhaço, ri-
mos, fizemos palhaçada e muitas ca-
retas. Luí estava usando a menor
máscara do mundo e uma roupa toda
listrada. Foi muito legal. O Felipe pode
vir todo dia."
(Texto coletivo)

Uma Pirueta, Duas Piruetas

Sapatos de Gente Grande
Matemática, Música e Arte
O projeto da Turma da Boca vem ga-
nhando mais forma e trazendo pers-
pectivas de diálogo entre as áreas de
conhecimento. As obras de Giuseppe
Arcimboldo nos instigaram a construir
quebra-cabeças e encheram nossas
tardes de desafio e diversão. Categori-
zando, selecionando e organizando as
peças do jogo, os pequenos desenvol-
vem noções e habilidades matemáti-
cas.
Aguçamos nossa escuta para os sons

provocados com a boca ao ouvir os
Barbatuques, grupo de percussão cor-
poral que propõe, sobretudo, fazer
música a partir do batuque com o pró-
prio corpo. Experimentamos e nos de-
safiamos a reproduzi-los, descobrindo
e ressignificando possibilidades sono-
ras.
Conhecemos e apreciamos Lips, de
Andy Warhol, aprendemos que em in-
glês significa lábios, e descrevemos as
partes da obra. Atentas aos detalhes,
as crianças destacaram que havia
"muitas boquinhas iguais com dentes
aparecendo" e que os "lábios verme-
lhos pareciam ter batom".
Nossas observações nos inspiraram
na produção de um trabalho de artes
que, aos poucos, vem sendo produzi-
do.

Matemática, Música e Arte
Dança e Exploração
A capoeira chegou, animando a Turma
da Cambalhota. Conversamos sobre
sua origem, movimentos e músicas
tradicionais nessa manifestação.
Atentos ao som, observamos os ins-
trumentos utilizados na roda. Enquan-
to uns se desafiavam a tocá-los, ou-
tros jogavam.
Seguimos nossa pesquisa resgatando
danças conhecidas pela turma e suas
particularidades. Apareceram o balé, o
hip hop e o samba.
Apontamos diferenças e semelhanças,
como roupas utilizadas, formas de mo-
vimentação e de apresentação nos
palcos e nas ruas.
Comida de Bebê
Em conversas sobre o corpo e suas
transformações, as crianças da Turma
do Umbigo lembraram que o bebê co-
me tudo muito amassadinho. Frutas,
papinhas e sopas são os primeiros
que surgem depois do leite da mamãe.

De repente, uma caixa surpresa apa-
receu no meio da nossa roda. O que
seria? Abrimos e vimos que eram ba-
nanas. Aproveitamos para contá-las e
concluímos que havia uma banana pa-
ra cada criança, atividade que serviu
para aproximar a turma de noções ma-
temáticas.
O desafio seguinte foi amassar as ba-
nanas, transformando-as numa deli-
ciosa papinha, e.... saboreá-la!

Comida de Bebê

Dança e Exploração
Aniversários
De 21 a 27 de Abril
21 Miguel Amorim Lamoglia  F9T 
21 Vicente França Soares  TAM 
22 Bento C Costa da Fraga  TBM 
22 Julia de Góes Hermeto  F3T 
22 Lara de Góes Hermeto  F3T 
22 Joaquim Bernabé Monte  TFM 
22 Letícia Elias Menezes  F8M 
23 Francisco Garcia Thiré  F8T 
23 Bernardo Garcia Thiré  F8T 
23 Alice B de O G de Pinho  TGM 
24 Luna Ávila Boaventura  TGT 
25 Ana Paula M G Benedito  AUX 
25 Maria Meneghini Lamarão  TCT 
26 Tomás Levy Bethlem  F7M 
26 Cecilia Stockler Carvalhosa  F8T 
26 Miguel Freeland Bomtempo  F2T 
26 Rafael Di Mauro Conforti  F5T 
26 Sofia Junqueira Nazareth  F7T 
27 Lia Alves Dias Cantanhede  F8M 
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