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Para Todos
Cine Debate Educação
Juventude, corpo etiqueta? Inspirado no texto
Eu, Etiqueta?, de Carlos Drummond de Andra-
de, a terceira edição 2018 do projeto Cine De-
bate Educação abordará um tema ligado ao
Projeto Institucional da escola. A sessão discu-
tirá que histórias o corpo da juventude conta
numa sociedade marcada pelo consumo. Se-
rão exibidos dois filmes que apresentam a re-
lação entre a juventude e o consumo. Na roda
de conversa teremos a presença da jornalista
Simone Evangelista, doutoranda em Comuni-
cação 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 Pereira
Reunião de Pais
Os professores compartilharão notícias do gru-
po e dos projetos de pesquisa das turmas. A
presença das famílias é muito importante para
que, juntos, possamos acompanhar de perti-
nho o percurso escolar das crianças.
Lembramos que depois das 18h não temos
funcionários disponíveis para cuidar das crian-
ças. Por isso, não é possível a presença delas
durante as reuniões noturnas.
Turma da Barriga - 17 de maio (qui) - 18h.
Turma do Esqueleto - 17 de maio (qui) - 18h.
Turma da Mão - 24 de maio (qui) - 18h.
Turma da Pele - 24 de maio (qui) - 18h.

Encontro com os Pais
É com alegria que convidamos os responsá-
veis para vivenciar com as crianças alguns jo-
gos e brincadeiras que vêm permeando as
nossas manhãs e tardes. Fiquem atentos às
datas e aos horários:
Turma do Cérebro - 25 de maio (sex), às 8h.
Turma da Pupila - 25 de maio (sex), às 16h.
Turma do Coração - 29 de maio (ter), às 8h.
Turma da Mão - 5 de junho (ter), às 8h.
Turma do Amor - 5 de junho (ter), às 16h.
Turma do Movimento - 6 de junho (qua), às
16h.
Turma da Barriga - 12 de junho (ter), às 8h.
Turma do Esqueleto - 12 de junho (ter), às
16h.
Turma da Pele - 13 de junho (qua), às 16h.

Passeios Pupila e Mão
Turma da Pupila - 17 de maio - Praia da Urca
e Praça Cacilda Becker. A turma vai apreciar e
pintar o encontro do sol com o mar. O lanche
será coletivo.
Turma da Mão - 17 de maio - Instituto Benja-
min Constant. 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.

Sobre as Turmas
Passeio e Lembranças
"Nós, da Turma do Cérebro, fizemos um pas-
seio para conversar com as pessoas e ouvir
suas histórias e lembranças do passado. Em
uma roda na escola, combinamos as regras do
passeio. Aline e Mariana sortearam as duplas
de crianças para irem juntas no ônibus. No ca-
minho cantamos as músicas Cérebro Eletrôni-
co, Oração e a do motorista. Quando chega-
mos no Aterro do Flamengo, lanchamos e en-
contramos com a avó da nossa amiga Bruna,
a Solange. Ela lembrou e nos contou da Bruna
pequenininha e também de seus amigos de in-
fância, Roque e Marcio, que tinham um pinti-
nho que fazia 'au au'. Depois fomos caminhar
e encontramos o senhor Domingos, dono da
barraca da praia, o senhor Carlos e outras
pessoas que nos contaram suas lembranças.
No final fomos brincar de pato pato ganso, pi-
que gelo e muita corrida. O passeio foi muito
legal!"
(Texto coletivo - Turma do Cérebro)

Passeio e Lembranças

Sombra
Ainda refletindo sobre a importância da luz pa-
ra a nossa visão, a Turma da Pupila ficou cu-
riosa com a afirmação do amigo Inácio:
"Quando alguma coisa bate na luz ela faz
sombra." Como isso acontece? As crianças lo-
go lembraram das sombras que nossas mãos
e corpos são capazes de fazer quando entram
na frente de uma fonte de luz e puderam apre-
ciá-las em uma brincadeira divertida na biblio-
teca.
Aproveitamos para conhecer Vincent Bal, cine-
asta e artista visual belga que transforma as
sombras de objetos do dia a dia em desenhos.
Inspirados no artista, os pequenos escolheram
objetos da escola para traçar a sombra e in-
ventar um desenho a partir dela, desenvolven-
do a imaginação e a capacidade de criar. No
que será que as sombras se transformaram?

Mastigar É Importante
Em uma experiência feita com água e aspirina
efervescente, as crianças da Turma da Barriga
observaram o que acontece no estômago
quando os alimentos são bem mastigados e
quando são engolidos inteiros.
Conclusões a que chegaram:
"Quando a gente mastiga, fica melhor pro
estômago." (Paula)
"O alimento mal mastigado demora mais para
se transportar dentro do nosso estômago."
(João D.)
"Se a gente engolir o alimento inteiro, a diges-
tão fica mais devagar." (Rafaela)
"Quando a gente mastiga bem, o estômago fi-
ca mais feliz, porque a comida chega em pe-
dacinhos e aí ele absorve melhor. Por isso é
importante mastigar bem." (Julia)
"Não pode engolir o alimento inteiro, a gente
precisa mastigar." (Vicente)
Com a ajuda do jogo Mr. Dentinho, do amigo
Miguel, e também pesquisando na internet, a
garotada descobriu que as crianças têm vinte
dentes, e os adultos podem ter trinta e dois.
Quanto dente pra mastigar!

Mastigar É Importante

Um Fóssil como Tesouro
No retorno do passeio ao Museu Nacional de
História Natural, a Turma do Esqueleto relatou
sua experiência:
"Nosso primeiro passeio foi a um museu, que
fica na Quinta do Boa Vista, e fizemos uma ex-
pedição arqueológica. Soubemos que lá já mo-
rou um rei! Quando entramos no museu e su-
bimos as escadas, vimos esqueletos enormes
de um tigre-dentes-de-sabre e de preguiças gi-
gantes. Vanessa leu para a turma que o tigre
pesava mais de 300 quilos, o seu dente media
até 30 cm e que ele era carnívoro. A preguiça
era herbívora, adorava as folhas que ficam no
alto das árvores e pesava mais que 5 tonela-
das. Depois vimos uma sala com vários crâni-
os, percebemos que eles eram diferentes e ca-
da um mostrava como os homens das caver-
nas mudavam seus hábitos com o passar do
tempo. Antes, a parte que protege o cérebro e-
ra bem pequenininha e a mandíbula com den-
tes grandes, depois essa parte da cabeça au-

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


mentou e os dentes diminuíram porque eles já
não faziam tanta força para arrancar a carne
para comer.
Continuamos nossas buscas pelos tesouros
encontrados pelos pesquisadores e chegamos
em uma sala que tinha múmia que dava para
ver os ossos dos pés e um gato de Osíris todo
enfaixado!
Em outra sala, vimos um crânio, um pedaço de
osso da bacia, o rádio e o fêmur encontrados
em Minas Gerais por arqueólogos. Os fósseis
eram da primeira brasileira encontrada, a Luzi-
a. Danilo lembrou que do outro lado tinha 3
crânios: 'um normal, um espinhoso e o outro
com os músculos' e foi assim que os arqueólo-
gos conseguiram montar uma cabeça para
mostrar como poderia ser o rosto da Luzia. Ao
ver apenas a cabeça, Tomáz perguntou: 'por
que não tem cabelo?' e o Diego ficou queren-
do saber 'como era o corpo verdadeiro dela'.
Quando acabamos de pesquisar os fósseis,
saímos do museu e fomos lanchar. Estava tu-
do delicioso! Brincamos no quintal da casa dos
reis e voltamos para a escola. Foi uma tarde
bem divertida." (Texto coletivo)

Um Fóssil como Tesouro

Tato
A Turma da Mão explorou o tato em atividades
e brincadeiras. De olhos fechados, as crianças
tentavam adivinhar que objetos estavam sen-
do apalpados dentro de uma caixa; no pátio,
manipularam materiais com diferentes texturas
e temperaturas; e foram desafiadas a identifi-
car um amigo da turma, apenas pelo toque.
Tivemos uma conversa instigante sobre o
braille, sistema de escrita cuja leitura é feita
com os dedos. Curiosas, e refletindo sobre a
importância das mãos nas descobertas do
mundo, as crianças identificaram as letras do
alfabeto e compararam os dois sistemas. De-
pois, fizemos um alfabeto para a nossa sala,
incluindo a versão em braille.
Ao construir esse material de consulta, as
crianças nomearam letras e experimentaram
seus traçados, ampliando recursos para a a-
quisição da escrita. Todos se enriqueceram
desvendando outras formas de ler, escrever e
ver o que nos cerca.

Experiências e Descobertas
Algumas atividades enriqueceram muito o a-
prendizado da Turma da Pele e proporciona-
ram descobertas sobre o nosso projeto. Nome-
amos e registramos, através da escrita, o nos-
so tom de pele, e fizemos experiências com
argila e tintas, criando tonalidades diferentes.
"A Turma da Pele fez uma experiência muito

interessante com argila. Fizemos um fundo
com tinta de argila e aí a Bruna deu uma ideia
da gente misturar a argila com tinta branca,
vermelha, laranja e verde. Criamos então vá-
rias tintas novas que parecem da cor da pele.
A gente deu um nome para cada uma: cor de
barro, chocolate preto, castanha, casca de ce-
bola roxa, doce de leite, cor de lama, planta
seca, casca de árvore e amendoim casca.
João Colin deu a ideia da gente fazer uma pin-
tura em um papel comprido usando essas co-
res que criamos uma do lado da outra. A gente
experimentou essas cores no corpo e algumas
eram bem parecidas com as nossas peles. Va-
mos fazer outros trabalhos com essas tintas e
continuar fazendo outros tons de pele com ou-
tras coisas. Foi tudo muito divertido e cheio de
muita cor de pele!"
(Texto coletivo)

Experiências e Descobertas

Tato
Literatura nas F1
Muitos sorrisos e uma falação sem fim come-
moraram a descoberta da identidade do nosso
amigo misterioso, aquele que tinha vindo na
caixa surpresa, logo após nosso passeio ao
Parque Lage. Era um personagem do livro
Conversa de Corpo, de Priscila Freire!
Mas o mistério continua: ele existe ou não?
Será que foi a autora quem enviou o boneco
de presente?
Apreciamos a capa do livro, conversamos so-
bre o que é ser autor e ilustrador de livros e o
que é uma editora. As crianças registraram,
em seus cadernos de Projeto, informações so-
bre esse livro que nos acompanhará nos próxi-
mos dias.
É a beleza da literatura invadindo nossas sa-
las, trazendo magia, alegria e prazer, com his-
tórias que encantam e motivam nossos peque-
nos leitores.

De Todos
Musical Infantil
Nosso ex-aluno Daniel Ganc convida todos pa-

ra assistir ao musical infantil Thomas e as Mil
e Uma Invenções, do qual participa como mú-
sico junto com seu pai David Ganc, entre ou-
tros.
O musical conta a história do menino Thomas
Edson da Silva, homônimo do ilustre inventor
que transformou a era do vapor na era da ele-
tricidade. Thominhas é desafiado a presentear
a menina mais bonita de seu bairro com um in-
vento eletrizante, capaz de deixar as pessoas
mais felizes. Depois de muitas tentativas frus-
tradas, o menino recebe a visita imaginária do
próprio Sr. Thomas Edson. Através de um cur-
ta-metragem, o mágico inventor nos convida a
conhecer a sua trajetória, ampliando os hori-
zontes do jovem protagonista e do público.
O espetáculo está em cartaz aos sábados e
domingos, às 16h, no Centro Cultural Oi Futu-
ro, Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo. In-
gressos a R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia).

Literatura nas F1
O Universo Inacabado
Mario Novello, cosmólogo, professor emérito
do CBPF e avô dos nosso ex-alunos Vitor 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 Botafogo. Rua Voluntários da Pá-
tria, 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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