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Para Todos
Feriado de São Jorge
Na próxima segunda-feira, 23 de abril, teremos o feria-
do de São Jorge. Não haverá aula.

Embarque e Desembarque
Sabemos o quanto o trânsito em volta da escola é difí-
cil. Por isso estimulamos o transporte coletivo oferecido
pela a Transcidade, empresa parceira da escola há
mais de 30 anos. Iniciativas de pais que colaboram uns
com os outros, alternando-se na tarefa de levar e trazer
as crianças, também são muito bem-vindas.
Temos incomodado demais os vizinhos, especialmente
quando não respeitamos suas garagens, impedindo-os
de entrar e sair de casa. Um péssimo exemplo para
nossos filhos.
Acresce que, na Martins Ferreira, ainda não consegui-
mos as placas de exclusividade para embarque e de-
sembarque. O processo está em andamento, mas sem
solução até o momento. Com isso, não temos sequer a
frente da escola disponível para essa operação.
Pedimos a colaboração de toda a comunidade no senti-
do de respeitar as garagens de nossos vizinhos e a
compreensão em função da demora da placa de em-
barque e desembarque.

Aconteceu no CineDEdu
Com a presença de 37 pessoas, incluindo um grupo de
estudantes e professoras do Programa de EJA da Es-
cola Municipal Dr. Cócio Barcellos, tivemos na última
quarta-feira a segunda sessão de 2018 do projeto Cine
Debate Educação.
Partindo da pergunta: o que é o direito ampliado à edu-
cação? assistimos ao filme Fora de Série, dirigido por
Paulo Carrano e produzido pelo Observatório Jovem do
Rio de Janeiro, e conversamos com Ana Karina, produ-
tora do filme, e Enio Serra, professor da Faculdade de
Educação da UFRJ.
Ana Karina falou sobre os desafios enfrentados pela
produção do filme nas entrevistas e nos registros audio-
visuais dos estudantes. Enio Serra apresentou o traba-
lho do Fórum de Educação de Jovens e Adultos do Es-
tado do Rio de Janeiro - Fórum EJA-RJ - e denunciou o
recente processo de fechamento de turmas destinadas
à educação de jovens e adultos.
Ao longo da conversa, diversas questões foram levan-
tadas, como os princípios e direitos que devem ser ga-
rantidos para a efetivação da cidadania, os sentidos da
escola para os estudantes, as redes de solidariedade
que os mantêm na escola, entre outros assuntos.

Avisos Pereira
Reunião de Pais de F1
Na próxima quinta-feira, 26 de abril, os professores das
F1 (do turno da tarde), a Coordenação e a Orientação
se encontrarão com os pais para conversar sobre as
novidades e desafios dessa nova etapa escolar e sobre
o processo de aquisição da leitura e da escrita.
Turma do Amor (F1AT) - às 18h.
Turma do Movimento (F1BT) - às 19h30.

Sobre as Turmas
Neurônio Lembrador
A Turma do Cérebro aprendeu que os neurônios são
tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. As-
sistimos a vídeos, observamos imagens e descobrimos
que o Zé Neurim, personagem do livro que estamos

lendo, é um neurônio lembrador e vai nos ajudar a lem-
brar de muitas coisas.
Na sala de artes, confeccionamos o personagem e con-
versamos bastante:
"Eu lembrei que fiz ginástica no clube militar." (Alice
Vasconcelos)
"Lembrei que eu cheguei anteontem de uma viagem
com minha família." (Flora)
"Eu lembrei que fui na piscina com meu pai e minha
mãe." (Clarice)
"Eu fui no dentista com minha avó e meu pai." (Luiza
Saad)
"Eu brinquei de homem de ferro na minha casa com o
Pedro." (Felipe)
"Lembrei que minha dinda Sabrina vai me pegar quan-
do o ônibus da escola chegar na minha casa." (Bento)
Aline e Mariana trouxeram seus álbuns de fotografias
para compartilhar suas memórias.

Neurônio Lembrador

Luz em Ação
Pensando na luz, responsável pela nossa visão, "além
do olho e do cérebro", como disseram as crianças, a
Turma da Pupila levantou algumas hipóteses:
"Luz é sol." (Zoé)
"Tudo o que ilumina é luz." (Bento)
"Quando tem luz conseguimos brincar." (Malu)
"Quando alguma coisa bate na luz faz sombra." (Inácio)
"O sol é a luz mais forte do mundo." (Joaquim)
"Será que quando bate na madeira a luz reflete?" (Emí-
lia)
Para que os pequenos pudessem observar a luz em a-
ção, aproveitamos os dias ensolarados e levamos para
o pátio espelhos, tampinhas, papéis diferentes, pedras
e potes com água.
A turma pôde constatar quais objetos a luz atravessa
com facilidade, quais ela atravessou mas não comple-
tamente e quais ela não conseguiu atravessar.
Observamos também nossos corpos, o brinquedão, as
nuvens, os vidros das janelas, as plantas e classifica-
mos os materiais dessa brincadeira em transparentes,
translúcidos e opacos, ampliando nossa pesquisa.

Luz em Ação

Desafio e Passeio
Trouxemos um desafio para a Turma da Barriga: can-
tar, inteirinha, Fome Come, do grupo Palavra Cantada,
música comprida e cheia de rimas, e fazer a percussão
com copos, como acontece no videoclipe.
Com atenção e concentração, essa garotada animada
está se empenhando! Enquanto isso, estamos explo-
rando a boca: que sons a boca faz? Que movimentos
podemos fazer com a boca?
As crianças descobriram que podem ter também fome
de livros... Convidadas pela Paula, avó do Vicente, fo-
ram até a Biblioteca Municipal Machado de Assis para
assistir a uma contação de história, feita por ela, em ho-
menagem ao Dia Nacional do Livro Infantil.
Foi um momento muito divertido e todos adoraram par-
ticipar.
Obrigada, Paula!

Desafio e Passeio

Mãos Vencedoras
A Turma do Esqueleto continua analisando radiografias
trazidas de casa. Estudaram o rádio - osso do antebra-
ço; aprenderam que as costelas protegem órgãos inter-
nos, como o coração e os pulmões; e descobriram que
o fêmur é o maior osso que temos.
Isabela trouxe radiografias de suas mãos e nos contou
de quando deslocou o dedo mindinho. Curiosas, as
crianças queriam saber: "como aconteceu?" "Doeu mui-
to?" "Você colocou gesso?" "Uma pessoa morre quan-
do um osso quebra ou solta?"
Dúvidas esclarecidas, as crianças viram na mesa de luz
os raios-X da mão do pai do Francisco. "Essa mão é do
meu papai! Ela tem um osso diferente?" quis saber o
Theo. Explicamos que em um dos ossos de um dedo
da mão do pai do Francisco foram colocados pinos pa-
ra ajudar o osso a se movimentar.
"Nas mãos também temos muitos ossos?", perguntou
Dora. Temos sim! Vocês sabiam que cada dedo é for-
mado por 3 ossos? E que temos, em cada mão, 27 os-
sos? Juntas, nossas mãos ganham a medalha de ouro
por serem as partes do corpo humano com maior nú-
mero de ossos: 54 ao todo.
Após tantas descobertas, nada melhor do que brincar
com o contorno das mãos e fazer desenhos.

Mãos Vencedoras



Experimento e Visita
Após a observação do experimento nas datas combina-
das, a Turma da Mão confirmou algumas hipóteses e
levantou outras. O nosso meio de cultura estava "mole"
e "derretido", como alguns imaginaram, mas ganhou
novas características como "fedorento" e "cheio de pe-
dacinhos".
Mas, afinal, o que eram aqueles pedacinhos?
"Eu acho que é gelo." "É poeira." "São as coisas que
estavam no pé, na mão e na boca deles." "É bactéria."
"Não é bactéria porque a gente não consegue ver a
bactéria só com o nosso olho, precisa de microscópio."
"Eu também não acho que é bactéria porque se fosse
elas estariam doentes."
Após muitas conversas, as crianças relembraram a visi-
ta da avó da Aurora e outros assuntos que já haviam
surgido na turma. Refletiram e chegaram a uma conclu-
são: aqueles pedacinhos poderiam, sim, ser bactérias,
mas bactérias boas, que convivem com a gente. Con-
seguimos vê-las porque se desenvolveram no meio da
cultura que preparamos, tornando-se "várias, bem junti-
nhas", possíveis de serem vistas com os nossos olhos.
Recebemos a visita da Jade, mãe do Vicente, e fize-
mos um experimento que nos ajudou a entender a pre-
sença desses microrganismos que não conseguimos
enxergar a olho nu.
Sem que a turma percebesse, durante brincadeiras e
cumprimentos Jade passou tinta iluminadora nas mãos
das crianças. Mas a surpresa só se revelou com a aju-
da da luz negra que estava numa caixa trazida pela vi-
sitante.

Experimento e Visita

Praia do Leme
A Turma da Pele fez uma aula passeio na Praia do Le-
me e teve a oportunidade de enriquecer seus conheci-
mentos sobre os diferentes tons de pele. As crianças
entrevistaram e fotografaram pessoas e perceberam
que a diversidade é imensa e está espalhada por todo
o mundo.
"A Turma da Pele foi fazer um passeio para a Praia do
Leme, aí a gente tirou fotos das pessoas e entrevistou
elas para saber se todas as peles são iguais. Pergunta-
mos o nome das cores da pele delas, onde elas mora-
vam e o nome delas. Elas responderam que a cor da
pele delas eram: rouge, amarelada, moreno coberto de
areia, negro. Tinha pessoas do Brasil, da França, Polô-
nia, Colômbia e Suíça. Depois brincamos na areia com
panelinha enquanto algumas crianças tiravam fotos das
pessoas. No lanche, cantamos parabéns para a amiga
Alice Jabor porque foi o aniversário dela. Depois fomos
molhar os pés no mar e voltamos para a escola. Nosso
passeio foi demais, maravilhoso!"

Praia do Leme

Artes nas F1
Instigadas pela curiosidade sobre o corpo humano, as
Turmas do Coração, do Amor e do Movimento nos de-
ram pistas para traçarmos os estudos e finalmente i-
naugurar o projeto das turmas contemplando o desejo
dos grupos.
Nossos meninos e meninas mergulharam, pelas artes,
em atividades de sensibilização em que puderam per-
ceber a respiração, o pulsar do coração, tocar no corpo
do amigo e conceber o movimento como eixo de toda
ação.
Unidos e mobilizados, anunciamos: Mova-se!

Artes nas F1

O Presente Misterioso
As F1 receberam uma caixa misteriosa. No turno da
tarde, as turmas se juntaram para realizar a atividade e
a Turma do Movimento a descreveu num texto coletivo:
"Nós juntamos as duas turmas da tarde e fomos abri-la
na sala da Turma do Amor/Coração. Fizemos uma ro-
dona, imaginamos o que tinha dentro da caixa e senti-
mos o seu peso. Duas crianças de cada turma foram
sorteadas pra abrir o presente. Dentro tinha um boneco
de pano em cima de folhas e galhos secos. Logo de-
pois chegou uma carta e algumas crianças a leram pa-
ra todos. Descobrimos que foi um amigo misterioso que
viu nossa aula no Parque Lage e ficou curioso com os
nossos movimentos. Ele disse que gostava de flutuar,
pular, correr... Nós pensamos o que ele poderia ser,
quem tinha entregado esse presente e de onde ele vei-
o? Já encontramos uma impressão digital na caixa e
estamos procurando mais pistas para desvendar esse
mistério que nos deixou muito animados e curiosos.
Quem souber de alguma coisa pode avisar em qual-
quer uma das turmas, porque estamos juntos para re-
solver esse caso movimentado!

O Presente Misterioso

Dança e Música
Projeto e Música
Agora que as turmas da Pereira já escolheram seus no-
mes e seus projetos estão a pleno vapor, vale comentar
como nossas aulas de Música estão contribuindo com
tudo isso.
A Turma do Cérebro passou por uma experiência su-
perbacana em psicoacústica: cada criança, com um fo-
ne de ouvido estéreo, escutou um áudio que simula um
corte de cabelo com borrifador, tesoura, touca e máqui-
na passando de um lado para o outro da cabeça, dando
a sensação exata de um ambiente de cabeleireiro.
A Turma da Pupila, por sua vez, está empenhada em
relacionar o que se vê ao que se escuta. Tudo come-

çou quando as crianças buscaram entender o relâmpa-
go e o trovão: a luz do relâmpago corre na frente do
som do trovão. Depois a turma contou uma história u-
sando instrumentos de efeito e sonoplastia para acom-
panhar em tempo real as cenas representadas pelo
professor. Carro, passos, chuva, porta de casa abrindo
e fuga de fantasma tornaram nossa experiência emo-
cionante.
A Turma da Barriga descobriu que nossa vivência audi-
tiva intrauterina habilita o recém-nascido a emitir balbu-
cios que o remetem aos sons peristálticos da barriga da
mãe, num processo de aprendizagem pela imitação. I-
mitação essa que nos leva à linguagem. A turma está
também conhecendo os ritmos e danças de umbigada,
começando pelo jongo. Incrível essa relação do umbi-
go, nossa cicatriz do que foi nosso cordão umbilical pul-
sante, com o ritmo do tambor.
A Turma do Esqueleto, após assistir a uma pequena a-
nimação com o trecho de Carnaval dos Animais - Fos-
sils, de Camille Saint-Säens, pôde começar a fazer re-
lações: não só usamos nosso corpo como instrumento
musical, explorando sons que tiramos de boca, mãos,
pés, tórax e cabeça, mas há registros arqueológicos de
que os primeiros instrumentos musicais, como flautas,
eram feitos de tíbias.
Descobrimos também que nossa audição não é só aé-
rea e pudemos experimentar que boa parte dela é ós-
sea: mordendo a mão do violão e tampando os ouvi-
dos, escutamos perfeitamente os sons do instrumento.

Projeto e Música

Aniversários
De 21 a 27 de Abril
21 Miguel Amorim Lamoglia  F9T 
21 Vicente França Soares  TAM 
22 Bento Cesarino 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 Bichara de Oliveira Gomes de Pinho  TGM 
24 Luna Ávila Boaventura  TGT 
25 Ana Paula Manoel Gonçalves 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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