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Para Todos
Feriado e Recesso
Na próxima semana teremos o feriado do Dia do
Trabalho na terça-feira, 1º de maio, e recesso na
segunda-feira, 30 de abril. Não haverá aula nes-
tes dois dias.
Por conta da semana curta, a edição 929 do In-
forme será publicada em 11 de maio.

Boletos Bancários
Informamos que a partir do mês de abril o banco
emissor dos boletos bancários referentes ao con-
trato de prestação de serviços educacionais pas-
sará a ser o Banco Daycoval, em vez do Banco I-
taú.
Para pagamentos relativos ao mês de maio, os
boletos serão enviados por e-mail no dia 27 de a-
bril e seguirão também pelos Correios.
Os responsáveis que desejam usufruir do benefí-
cio de pagamento antecipado devem realizar o
pagamento até o dia 30 de abril. Caso seja ne-
cessário emitir uma segunda via, devem entrar
em contato com a Secretaria da escola por telefo-
ne (2538-3231) ou por email (secretaria@saperei-
ra.com.br).

Avisos Pereirinha
Reunião de Pais
Os professores compartilharão notícias do grupo
e dos projetos de pesquisa das turmas. A presen-
ça das famílias é muito importante para que, jun-
tos, possamos acompanhar de pertinho o percur-
so escolar das crianças.
Lembramos que depois das 18h não temos fun-
cionários disponíveis para cuidar das crianças.
Por isso, não é possível a presença delas durante
as reuniões noturnas.
Turma do Corpo - 10 de maio (qui) - 18h.
Turma da Careta - 10 de maio (qui) - 18h.
Turma da Cambalhota - 17 de maio (qui) - 18h.
Turma do Umbigo - 17 de maio (qui) - 18h.
Turma do Pé - 24 de maio (qui) - 18h.
Turma da Boca - 24 de maio (qui) - 18h.

Passeio da Turma do Corpo
No dia 7 de maio, segunda-feira, a Turma do Cor-
po fará seu primeiro passeio com a escola. A tur-
ma irá ao Parque Lage em ônibus escolar da
Transcidade, empresa de nossa confiança, par-
ceira há mais de 30 anos. O lanche será coletivo:
algo que possa ser compartilhado com os ami-
gos, mas sem exageros.

Sobre as Turmas
Tribo Fulni-ô Tapuia
As turmas do turno da manhã da Pereirinha rece-
beram a visita do Tafkê-a, padrinho do Francisco
(TAM), do Eê e da Feane, da tribo Fulni-ô Tapuia,
de Pernambuco. Eles vieram compartilhar sua
história, cantar, dançar e tocar instrumentos pro-
duzidos por eles com cabaças, penas de pássa-

ros, bambus e palha.
As crianças aprenderam o refrão de uma música
no idioma nativo dos visitantes e a cantaram com
Tafkê-a, tocando chocalhos. Conheceram tam-
bém a palavra ewkakeâ, que significa "por toda a
nossa alegria, por toda a nossa relação de vida".
Dançamos numa grande roda, aprendemos pas-
sos da dança e fomos presenteados com choca-
lhos, apitos e cestinhas de palha. Esse encontro
caloroso foi proporcionado pelos pais do Francis-
co, da Turma do Corpo, que nos presentearam
com esse lindo dia!
Obrigado, Celso, Gabriela e tribo Fulni-ô Tapuia!

Tribo Fulni-ô Tapuia

Sombras
Explorar o próprio corpo e as diferentes possibili-
dades de movimentá-lo tem provocado grandes
descobertas na Turma do Corpo.
Na brincadeira com sombras, experimentamos
esticar e encolher o corpo, pular, dançar e imitar
bichos. As crianças observaram com atenção a
movimentação dos corpos projetados pela luz,
perceberam as mudanças que ocorriam ao se a-
proximarem ou afastarem da luz e identificaram a
próprias silhuetas e as dos amigos, percebendo e
sinalizando semelhanças e diferenças.

Sombras

Crianças ou Bebês?
As atividades com os sapatinhos foram muito ins-
tigantes para as crianças da Turma do Pé. Apro-
veitamos as rodas de conversa e brincadeiras
com os sapatos para falar sobre desenvolvimento
e sobre quanto as crianças haviam crescido.
Trouxemos imagens de crianças e bebês em situ-
ações diversas e perguntamos o que nossos pe-
quenos viam naquelas imagens:
"Um neném mamando na mamãe." (Alice S. e Te-
resa)
"É um barrigão da mamãe." (Martin)
"Um neném passando sabonete no barrigão e na
cabeça." (Laura)

"Eu sou uma criança!" (Nuno)
"Neném papando." (Rafael P.)
"É o Vicente!" (Vicente)
Depois de muita observação, alguns concluíram:
"Não sou mais um bebê, sou uma criança."
A apreciação das imagens permitiu às crianças
observar as semelhanças e diferenças entre es-
sas fases da vida e perceber que, embora ainda
sejam pequenas, estão desenvolvendo muitas
habilidades que lhes permitem desempenhar a-
ções com autonomia e segurança.
Que habilidades são essas? O que nossos cor-
pos conseguem fazer? Essas e outras perguntas
vêm delineando o projeto da turma.

Crianças ou Bebês?

Cavalo Marim
A Turma da Careta recebeu a visita da Mariana,
mãe da amiga Letícia. Ela veio nos falar sobre o
Cavalo Marinho ou Marim, uma brincadeira popu-
lar típica da Zona da Mata, norte de Pernambuco.
Mariana explicou que a brincadeira é um misto de
teatro, música, poesia e dança. Observamos fo-
tos, tocamos pandeiro e reco-reco - instrumentos
utilizados na brincadeira - e também ouvimos mú-
sicas relacionadas. Descobrimos que dessa brin-
cadeira podem participar mais de setenta perso-
nagens, dentre eles o Capitão Marinho, Mateus e
a Velha de Bambu.
Ela nos apresentou alguns passos da dança e lo-
go nos arriscamos na brincadeira. Foi preciso ter
muita agilidade, atenção e concentração para a-
companhar a Mariana com seus passos ligeiros.
A turma conheceu as máscaras utilizadas, feitas
de couro e pintadas de branco e preto, com al-
guns pelos.
Para finalizar, Mari propôs às crianças produzi-
rem as próprias máscaras, inspiradas nas que ela
trouxe.
A turma ficou encantada. Foi um momento rico,
de muita interação, alegria, diversão e aprendiza-
do para todos. As máscaras ficarão expostas no
mural do pátio da frente.
Venham apreciar!

Céu na Boca 
A Turma da Boca recebeu a visita da Mariah, que
veio nos contar a história A Menina que Tinha um
Céu na Boca, de Julio Emilio Braz.
A narrativa revela o protagonismo de uma menina
que gostava de pensar que no céu de sua boca
brilhavam muitas estrelas e outros elementos que



surgiam de seus desejos, mas que ninguém con-
seguia ver.
O livro aguçou a imaginação das crianças, levan-
do-as a descrever um tanto de situações que po-
deriam viver no céu de suas bocas. Entre conver-
sas sobre objetos inusitados e muitas risadas, al-
gumas crianças concluíram que se os alimentos
vivessem no céu da boca, nós os comeríamos o
tempo todo...
Lançaremos mão de perguntas e hipóteses acer-
ca da arcada dentária, para levar as crianças a
refletir sobre as funções e o desenvolvimento
dessa parte da boca. E também sobre os cuida-
dos que temos que ter com ela.

Céu na Boca

Cavalo Marim
Brincadeiras Coletivas
Entre jogos, brincadeiras, desenhos, histórias e
muitas conversas, a Turma da Cambalhota foi
construindo sua identidade.
As crianças vivenciam com entusiasmo os mo-
mentos de pátio em que jogos simbólicos estão
presentes e são fundamentais para que elas cri-
em e recriem histórias, representem situações do
cotidiano, soltem a imaginação e combinem as
regras das brincadeiras.
Trouxemos também jogos coletivos, nos quais to-
dos precisaram de muita atenção para interagir
com os amigos e lidar com as regras e combina-
dos.
Foi uma oportunidade de entender a importância
de esperar, tomar decisões, respeitar a vez do
outro e conviver com a possibilidade de ganhar
ou perder.
Meus Pintinhos Venham Cá, Elefantinho Colorido
e Pique Esconde são exemplos de brincadeiras
que contaram com a participação animada das
crianças.

Arcimboldo
A Turma do Umbigo continuou os registros rela-
cionados às bananas amassadinhas. Resgata-
mos a quantidade de bananas, comparamos com
o número de crianças e representamos essa rela-
ção com papéis picados, em nosso blocão. Em
seguida, fizemos uma pintura tendo como inspira-
ção a cor da banana.
Tivemos também um delicioso encontro com a
Turma da Boca, no qual trocamos conhecimentos
sobre Arcimboldo, pintor italiano que usou ima-
gens de frutas, verduras e legumes para compor
fisionomias humanas.
As crianças comentaram as obras e identificaram
elementos presentes. Depois, o desafio foi mon-
tar um quebra-cabeça das obras.
"O homem fruta. Estou vendo a minha letra e ervi-
lhas." (Gael)
"Uma pessoa que está cheia de frutas na cabeça
e no rosto." (Clara)
"Estou vendo uvas vermelhas, verdes, uma laran-
ja e um nabo." (Tomás)
"Maçã e uva verde." (João)
"Folha de morango, maçã pequena e nariz cheio
de brócolis." (Benjamim S.)
"Asa de galinha de palha, cheia de legumes, ce-
noura e pepino." (Vicente L.)

Arcimboldo

Brincadeiras Coletivas

Dança e Música
Sons e Movimentos do Corpo
Trabalhando o repertório, movimentos, brincadei-
ras cantadas e explorando sons que o corpo pro-
duz, as Turmas do Corpo, do Pé e da Boca pude-
ram reproduzir e conhecer, nas aulas de Música,
diversos tipos de palmas, balbucios e sons gutu-
rais.
Para se tirar um som corporal temos que percutir,
friccionar e/ou pinçar, da mesma forma que faze-
mos com os instrumentos musicais. Mas é can-
tando que guardamos na memória as canções e
sons que tanto contribuem para a identidade dos
sujeitos e das coletividades.
A Turma do Umbigo percebeu que muito desse
repertório vem da experiência intrauterina. Sons
peristálticos, cardíacos, o fluxo circulatório e a
voz da mãe constituem esse universo sonoro, re-
produzido pelo bebê logo depois do nascimento.

Na sequência, fomos conhecer as danças de um-
bigada, começando pelo jongo.
As Turmas da Careta e da Cambalhota, utilizando
a linguagem do clown e do circo, viram que pode-
mos utilizar recursos de sonoplastia para reforçar
a ideia de um movimento e/ou expressão facial.
Uma cambalhota tem a tensão que precede o
movimento, intensificada com o rufo da caixa. A
flauta de embolo reforça o movimento que se de-
senrola e o prato conclui o desfecho do movimen-
to com intensidade, liberando a alegria, agora es-
tampada nas feições de todos!

De Todos
O Menino das Marchinhas
Mariana, mãe da Letícia (TBM), indica o espetá-
culo O Menino das Marchinhas - Braguinha para
Crianças, para que as novas gerações conheçam
a vida e a obra deste importante compositor ca-
rioca, também conhecido como João de Barro.
O espetáculo apresenta as várias vertentes de
Braguinha: marchinhas, canções folclóricas, ver-
sões de músicas estrangeiras, clássicos infantis...
Com certeza você sabe cantar pelo menos o re-
frão de Balancê, Cantores do Rádio, Pirulito que
Bate Bate, Carinhoso, Chiquita Bacana, Pirata da
Perna de Pau, Tem Gato na Tuba, Yes, Nós Te-
mos Bananas, né?
Baseado em trechos da juventude do compositor,
O Menino das Marchinhas atenta para o valor da
amizade, das relações humanas, da perseveran-
ça na busca por um sonho, estimula a criatividade
e a cooperação artística entre as crianças e trans-
porta os espectadores para os divertidíssimos
carnavais de rua do Rio de Janeiro de 1920.
Mais informações:
grandesmusicosparapequenos.com.br.

Aniversários
De 27/4 a 11/5
Abril
27 Lia Alves Dias Cantanhede  F8M 
28 Renata Cristina Bonisson Machado  AUX 
28 Julia Schmidt  PRO 
29 Ana Beatriz Abu-merhy da Silva Barroso  TFM 
29 Martin Mesquita Fagundes  TAT 
30 Miguel Leite Guimarães Rêgo  F5M 
Maio
1 Nina Hiroko Igarashi  TCT 
1 Antonio de Abreu Cotrim  F1AT 
3 Lucca Nogueira Czamarka  F7T 
3 Francisco Bali Vignoli de Moraes  F8M 
3 Olívia de Souza Gomes Perpetuo  F3T 
4 Pedro Porto Silva Albergaria  F3M 
4 Yasmin Zoe Szabó Muggah  TCT 
6 Alice Uchôa Cavalcanti Ferraz  TBT 
6 Yasmim B Bezerra de Mello E Matos  F9T 
6 Arthur Soffiatti Medeiros de Morais  TGM 
6 Vicente Morais Cordeiro de Araujo  TCT 
6 Monica Nazareth dos Santos  AUX 
7 Miguel Jaramillo de Andrade  TCM 
8 Natália Oliveira Coutinho Penna  F5M 
9 Mariah Lacombe Penna E Costa  PRO 
9 Nina Falabella Hypolitho Benedito  F4T 
9 Viviane do Couto Silva Goulart  AUX 
10 Miguel Martins Mexas Bittencourt  F5T 
10 Maria Moletta Mendes Moraes  F6T 
11 Alice Repetto Yazbeck Monteiro Nunes  F8T 
11 Isabella Pacheco Hutchings  F1AT 
11 Catarina Brito do Nascimento  F1M 
11 Maria Pia Capobianco Villa Nova Diniz  F5T 
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