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Para Todos
Cine Debate Educação
Juventude, corpo etiqueta? Inspirado no texto Eu, Etiqueta?, de Carlos Drummond
de Andrade, a terceira edição 2018 do projeto Cine Debate Educação abordará um
tema ligado ao Projeto Institucional da escola. A sessão discutirá que histórias o cor-
po da juventude conta numa sociedade marcada pelo consumo. Serão exibidos dois
filmes que apresentam a relação entre a juventude e o consumo. Na roda de conver-
sa teremos a presença da jornalista Simone Evangelista, doutoranda em Comunica-
ção da UFF e pesquisadora do assunto. O evento será na próxima quarta-feira, 16
de maio, a partir das 18h30. Acesse a página do evento (link).

Avisos Pereirinha
Reunião de Pais
Os professores compartilharão notícias do grupo e dos projetos de pesquisa das tur-
mas. A presença das famílias é muito importante para que, juntos, possamos acom-
panhar de pertinho o percurso escolar das crianças.
Lembramos que depois das 18h não temos funcionários disponíveis para cuidar das
crianças. Por isso, não é possível a presença delas durante as reuniões noturnas.
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.

Passeios
Turma do Pé - 16 de maio (qua) - Parque Lage. As crianças deverão vir com repe-
lente passado no corpo. O lanche será coletivo.
Turma da Careta - 17 de maio (qui) - Praia do Leme. As crianças não mergulharão
no mar, mas deverão vestir roupa de banho por baixo do uniforme e vir com protetor
solar passado no corpo. O lanche será coletivo.
Para as famílias que estão entrando na escola: lanche coletivo é aquele do tipo que
pode ser compartilhado com a turma num piquenique, mas sem exageros.

Passeios

Sobre as Turmas
Dança no Parque
A Turma do Corpo, em seu primeiro passeio, foi ao Parque Lage, para uma aula es-
pecial ao ar livre com a professora Renata. Os pequenos aguardavam e acompanha-
vam a aproximação da data, registrada em nosso calendário.
No grande dia, fizemos um piquenique, e as crianças compartilharam os lanches tra-
zidos de casa. No ônibus, muita cantoria.
Ao chegar, vimos macacos e uma linda borboleta azul e preta, no caminho pela mata
até o local da nossa aula.
Renata nos ajudou a alongar o corpo e trouxe bambolês, fitas e almofadinhas. Ao
som dos pássaros, nos movimentamos com delicadeza e realizamos desafios corpo-
rais.
No retorno à escola, cansadas de tanta brincadeira, as crianças ainda diziam: foi
muito legal!

O que Nosso Corpo Consegue Fazer?
As imagens trazidas nas últimas semanas, mostrando crianças em diferentes contex-

tos, vêm sendo exploradas na Turma do Pé, permitindo que o grupo exponha suas i-
deias e conhecimentos prévios sobre o que observa.
No desenrolar das conversas, os pequenos traçam relações entre as situações ob-
servadas nas imagens e as ações que eles já conseguem desempenhar com autono-
mia: comer, tomar banho, correr, dançar, brincar com os amigos...
Inspirados nessas imagens, movimentamos bastante os nossos corpos pelos espa-
ços da escola. Brincamos de esconde-esconde, dançamos ciranda, subimos e des-
cemos do escorrega e corremos muito!
Assim, as crianças vão potencializando suas habilidades motoras e desenvolvendo a
coordenação.

O que Nosso Corpo Consegue Fazer?

Os Contorcionistas
Dando continuidade às pesquisas e explorações dos movimentos corporais de perso-
nagens do circo, chegou a vez da Turma da Careta conhecer os contorcionistas. Pa-
ra iniciar nossa conversa, assistimos a dois vídeos do Circo de Soleil. As crianças fi-
caram encantadas e se surpreendiam a cada peripécia:
"Isso é muito perigoso." (Caetano)
"Elas parecem uma lagartixa." (Miguel)
"Elas sobem uma na outra." (Joana)
"A minha mãe tem osso. Elas não tem osso." (Yasmin)
"A contorcionista é muito molinha." (Rafael)
"Como elas conseguem fazer isso?"
Aproveitamos para explorar nossos corpos, sentir a musculatura, mexer as articula-
ções e perceber como uma parte está ligada à outra.
Depois, tentamos imitar alguns movimentos que vimos. Foi um desafio e tanto! Tes-
tamos nossos corpos, percebemos nossos limites... e nos divertimos muito, também!

Os Contorcionistas

Nossos Dentes
Nos últimos dias, a Turma da Boca vem conversando e levantando conhecimentos
sobre os dentes. Algumas perguntas nortearam nossas conversas e aguçaram a cu-
riosidade dos pequenos: para que servem os dentes? Quando nascemos, e somos

https://www.facebook.com/events/316292802234661/


bem bebezinhos, temos dentes? Como nos alimentamos nessa fase? Como cuida-
mos da boca do bebê? Quando crescermos um pouco mais, quantos dentes tere-
mos? Por que trocamos de dentes? Como cuidamos deles? Quantos dentes temos
quando somos adultos? Após algumas pesquisas e muita troca, relatamos o que a-
prendemos:
"Quando nascemos, nós não temos dentes e nos alimentamos mamando no peito da
mamãe e comendo papinha amassadinha, igual ao irmão do Tomás Franco. Para
cuidar da boca do bebê não usamos escova de dente, passamos paninho molhado
para não machucar a gengiva. Quando crescemos, temos dentes e podemos comer
feijão, arroz, salmão, pipoquinha, macarrão, ovinho, chuchu... Para cuidar da nossa
boca temos que escovar os dentes depois de comer. Nós temos mais ou menos vinte
dentes e alguns são de leite porque caem quando tivermos a idade dos irmãos do
Pepê, da Maria, do Tomás Coutinho e da Flora. Depois nascem outros e ficam mais
de trinta dentes na nossa boca até ficarmos bem grandes." (Texto coletivo)

Nossos Dentes

A Dança e a Nossa Cultura
Para enriquecer nossas pesquisas sobre danças e festas populares brasileiras, a
Turma da Cambalhota fez uma visita ao Crab - Centro Sebrae de Referência do Arte-
sanato Brasileiro -, e as crianças contaram o que viram por lá:
"Semana passada fizemos um passeio ao Crab para conhecer as músicas e roupas
do maracatu. Chegando lá, tivemos uma surpresa: não tinha só as do maracatu, ti-
nha também outras danças populares brasileiras. Na entrada, vimos muitas letras de
músicas nos papéis pendurados. Dentro do museu tinha dois bois, um que brinca
com as pessoas e outro que assusta. Vimos também muitas roupas de muitas festas
brasileiras e, no final, até nos fantasiamos com elas. Assistimos a um filme em um lu-
gar bem grande, de pessoas construindo um carro e roupas de carnaval. Para aca-
bar o passeio, entramos em um lugar que tinha botões para apertar e escutar o som
dos instrumentos. Já tínhamos conhecido alguns aqui na escola: caxixi, agogô e ata-
baque. Adoramos o passeio!
Tchau, um beijo,
Turma da Cambalhota." (Texto coletivo)

A Dança e a Nossa Cultura

Nilson, os Pintinhos e uma Sopa
A Turma do Umbigo recebeu a visita do Nilson, pai da amiga Lia. Ele veio nos falar
sobre uma outra forma de nascimento dos seres vivos. Trouxe caixinhas contendo o-
vos de galinha e alguns pintinhos. A curiosidade tomou conta dos pequenos. Com o
auxílio de uma luminária especial, todos observaram um ovo com um embrião den-

tro. Foi emocionante!
Nílson nos contou que a galinha choca os ovos, porque eles precisam estar bem
quentinhos. Aprendemos também que a gema e a clara são ricas de nutrientes, para
que os pintinhos se desenvolvam bem.
Num outro dia, recebemos uma carta da Turma da Boca, sugerindo ingredientes para
uma sopa de legumes inspirada na obra do Arcimboldo.
Animados, fomos à Cobal e, barraca do Gil, compramos cenoura, batata baroa, bata-
ta inglesa, inhame, beterraba, salsa e cebolinha.
Observamos cores, texturas e sentimos o cheirinho dos temperos. Depois de manu-
sear e explorar bem os legumes, preparamos e saboreamos a tal sopa, que ficou de-
liciosa.

Nilson, os Pintinhos e uma Sopa

De Todos
Musical Infantil
Nosso ex-aluno Daniel Ganc convida todos para assistir ao musical infantil Thomas e
as Mil e Uma Invenções, do qual participa como músico junto com seu pai David
Ganc, entre outros.
O musical conta a história do menino Thomas Edson da Silva, homônimo do ilustre
inventor que transformou a era do vapor na era da eletricidade. Thominhas é desafia-
do a presentear a menina mais bonita de seu bairro com um invento eletrizante, ca-
paz de deixar as pessoas mais felizes. Depois de muitas tentativas frustradas, o me-
nino recebe a visita imaginária do próprio Sr. Thomas Edson. Através de um curta-
-metragem, o mágico inventor nos convida a conhecer a sua trajetória, ampliando os
horizontes do jovem protagonista e do público.
O espetáculo está em cartaz aos sábados e domingos, às 16h, no Centro Cultural Oi
Futuro, Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo. Ingressos a R$20,00 (inteira) e
R$10,00 (meia).

O Universo Inacabado
Mario Novello, cosmólogo, professor emérito do CBPF e avô dos nosso ex-alunos Vi-
tor e Luca, convida para o lançamento de seu livro O Universo Inacabado. Um livro
original, que convoca a Cosmologia a se libertar da Física e se articular com outros
saberes. Na próxima quinta-feira, 17 de maio, às 19h, na Livraria da Travessa de Bo-
tafogo. Rua Voluntários da Pátria, 97.

Aniversários
De 12 a 18 de Maio
12 Pedro da Silva Ferreira  F9M 
12 Maria Fernanda da Silva  AUX 
12 Luciano Mesquita Netto  F9M 
13 Gabriel de Souza Brakarz  F6T 
13 Valentina Fabião Lepecki  F7M 
13 Vicente Mófreita Vernot  TFM 
13 Benjamim Brum Saroldi  TCT 
14 Luisa Beraldo Yamato  TAM 
14 Catarina Burnier da Silveira Teixeira  TBM 
14 Henrique Cymbalista Acselrad  F1BT 
14 Beatriz Sirovy  F7M 
16 Bia Regazzi Lent Santos  TAM 
16 Yuki Kodama Flexor  F3T 
17 Rosilea Rangel Santos Pereira  AUX 
17 Leonardo Queiróz Garschagen  TBT 
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