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Para Todos
Festa Julina
Alguns pais têm nos perguntado sobre o
horário da festa que se realizará no dia 7
de julho no ISAI, Rua Ipiranga, 70, Laran-
jeiras. Ainda não temos o horário exato pa-
ra cada segmento, mas adiantamos que a
Educação Infantil será de manhã e o Fun-
damental, à tarde. Em breve divulgaremos
mais detalhes, mas achamos que todos
vão curtir o local, que tem uma grande área
ao ar livre, com chão de terra, árvores fron-
dosas e um galpão coberto para as dan-
ças.

Aconteceu no CineDEdu
Na última quarta-feira, 16 de maio, aconte-
ceu a terceira sessão de 2018 do projeto
Cine Debate Educação, seguida da discus-
são sobre que histórias o corpo do jovem
nos conta no contexto da sociedade de
consumo.
Com a presença da jornalista Simone E-
vangelista, doutoranda da UFF, e da jorna-
lista Soraia Melo, do Centro de Criação de
Imagem Popular, assistimos aos filmes
Identidade Parcelada, do Instituto Alana, e
Da Cabeça aos Pés, de Renée Castelo
Branco. Na roda de conversa, entre outros
assuntos, falamos sobre a complexidade
das culturas juvenis; os pontos positivos e
negativos da apropriação das mídias pela
juventude; a ambivalência do ser e do ter
na construção das identidades da juventu-
de; a compreensão dos capitais cultural,
social e financeiro na determinação dos
modos de ser e nas relações com o consu-
mo desenfreado.
Foi uma sessão com um bate-papo agradá-
vel e ciente da complexidade do que é a ju-
ventude na sociedade do consumo.
Até a próxima sessão!

Avisos Pereirinha
Reunião de Pais
Na próxima quinta-feira, 24 de maio, às
18h, teremos reunião de pais da Turma do
Pé e da Turma da Boca. Os professores
vão compartilhar as notícias do grupo e dos
projetos de pesquisa das turmas. A presen-
ça das famílias é muito importante para
que, juntos, possam acompanhar de perti-
nho o percurso escolar das crianças.
Lembramos que depois das 18h não temos
funcionários disponíveis para cuidar das

crianças. Por isso, não é possível a presen-
ça delas durante as reuniões noturnas.

Arte com os Pais
É com alegria que convidamos os respon-
sáveis para vivenciar com as crianças ativi-
dades que envolvem a música, a dança e
as artes visuais, e que têm permeado as
nossas manhãs e tardes na escola. Fiquem
atentos às datas e aos horários:
Turma do Corpo - 8 de junho (sex), às 8h.
Turma do Pé - 8 de junho (sex), às 16h.
Turma da Careta - 15 de junho (sex), às
8h.
Turma da Boca - 15 de junho (sex), às
16h.
Turma da Cambalhota - 29 de junho (sex),
às 8h.
Turma do Umbigo - 29 de junho (sex), às
16h.

Passeio da Turma da Careta
Por causa do mau tempo, o passeio à Prai-
a do Leme, que estava programado para a-
contecer ontem, foi adiado para o dia 30 de
maio, quarta-feira. O lanche será coletivo.

Passeio da Turma da Boca
A Turma da Boca vai ao Jardim Botânico
no dia 24 de maio, quinta-feira. O lanche
será normal: individual, na escola.

Sobre as Turmas
Grupo e Identidade
As crianças da Turma do Corpo vêm for-
mando novas parcerias e se reconhecem,
cada vez mais, como parte de um grupo.
Para enriquecer e fortalecer esse senti-
mento de pertencimento, temos investido
em brincadeiras e cantorias coletivas, co-
mo Linda Rosa Juvenil, Atirei o Pau no Ga-
to, Gato Mia e Meus Pintinhos Venham Cá.
Participando com alegria e envolvimento,
as crianças estão se apropriando das re-
gras e usufruindo do prazer da convivência.
Nas rodas de conversa, identificamos e re-
gistramos o que vimos ao observar nosso
corpo através do espelho. Depois de se o-
lharem com atenção, os pequenos sinaliza-
ram suas características e compararam
com as dos amigos da turma. Aproveita-
mos para falar sobre as diferenças que nos
constituem como indivíduos e as seme-
lhanças que nos unem como grupo.

Pés no Parque Lage
A Turma do Pé apreciou a narrativa Da Ca-

beça aos Pés, do escritor e ilustrador Eric
Carle.
A cada página um bicho surgia - pinguim,
macaco, gato, camelo, girafa e muitos ou-
tros animais - e as crianças eram convida-
das a imitar seus movimentos. Nessa ativi-
dade lúdica, elas mostraram o que já são
capazes de fazer e revelaram habilidade e
desenvoltura.
No mesmo clima de movimentação e possi-
bilidades, a turma fez seu primeiro passeio:
uma aula aberta de Dança, no Parque La-
ge, com a professora Renata.
A alegria tomou conta de todos desde o iní-
cio da semana. As crianças elaboravam hi-
póteses sobre os animais que poderíamos
encontrar por lá, e até o elefante foi citado.
No ônibus, os pequenos cantavam e diziam
em coro: "Parque Lage! Parque Lage!".
A emoção parecia não caber dentro deles,
e a cada olhar e descoberta se ouvia:
"olha, uma formiga!" "Um túnel!" "Eu estou
vendo uma aranha!"
Caminhamos até o local do aquecimento e,
em silêncio, ouvimos o canto dos pássaros
e o som do vento. Mais adiante, tiramos os
sapatos e sentimos a temperatura e a tex-
tura do chão de terra batida. Exploramos
nosso corpo com fitas coloridas, que mais
pareciam pincéis, nos esticamos e abaixa-
mos para pintar o céu, o chão e o que mais
fosse possível.
Inspirados nos bichos do livro de Carle, imi-
tamos animais e fomos desafiados a equili-
brar almofadinhas nas costas, nas mãos,
na cabeça e em outras partes do corpo.
Depois fizemos um relaxamento.
Nosso passeio proporcionou novas sensa-
ções e sentimentos, deixando uma marca
especial: a alegria e o contentamento por
compartilhar mais uma experiência corporal
e lúdica.

Pés no Parque Lage

Trilha dos Palhaços Perdidos
Ao longo das últimas semanas, a Turma da



Careta vem confeccionando um jogo de tri-
lha. As crianças pintaram as cartolinas para
os tabuleiros, utilizaram argila para os pi-
nos e, com palitos e fitas coloridas, fizeram
o circo. Os obstáculos foram elaborados
com base nas descobertas feitas pelo gru-
po sobre a movimentação corporal dos per-
sonagens do circo. É preciso andar como o
palhaço, alongar como a contorcionista, fa-
zer careta e outros desafios para avançar
na trilha dos palhaços perdidos.
Com esse jogo divertido, as crianças exer-
citaram a matemática, aproximaram-se do
vocabulário dos jogos de trilha e entende-
ram a necessidade e a importância de es-
perar, respeitar, ganhar e perder.
Foram necessárias muita concentração e
atenção durante as partidas.
Mas a diversão da semana não parou por
aí: tivemos um delicioso piquenique no pá-
tio de cima. As crianças adoraram compar-
tilhar os lanches trazidos de casa.

Trilha dos Palhaços Perdidos

Grupo e Identidade
Dente pra Cá e pra Lá 
Depois de muita troca, pesquisas e desco-
bertas acerca dos dentes, a Turma da Bo-
ca vivenciou dias de literatura, brincadeiras
e produções artísticas que rechearam nos-
sas pesquisas de ludicidade e significado.
Em nossas rodas, nos divertimos contando
os dentes de cada criança e dos adultos, a-
notando os resultados no quadro, fazendo
comparações e levantando noções mate-
máticas.
Apreciamos as histórias Dr. De Soto, o Ra-
to Dentista, de William Steig, e O Dente
Ainda Doía, de Ana Terra. Ambas as narra-
tivas têm como protagonistas animais que
sentem muitas dores de dente e buscam
soluções para esse grande problema.
Aproveitamos as tardes ensolaradas para
brincar no pátio da frente com bacias chei-

as de água, bichinhos de plástico e esco-
vas de dentes. Nossos pequenos se mobili-
zaram para cuidar da higiene bucal dos a-
nimaizinhos.
Depois, as crianças espalharam tinta ver-
melha numa lixa, para simular o céu da bo-
ca e a gengiva, e, com massinha branca,
modelaram os dentes, num lindo trabalho
de artes visuais, feito com capricho e con-
centração.

Dente pra Cá e pra Lá

Recontando Histórias
A literatura infantil leva a Turma da Camba-
lhota a se envolver com diversas narrativas
e com o mundo mágico da imaginação.
Os livros estão muito presentes no nosso
dia a dia; vamos conhecendo autores, ilus-
tradores e características das histórias con-
tadas.
Semanalmente, cada criança escolhe um li-
vro e leva para casa. Quando os livros vol-
tam para a escola, propiciam novas ativida-
des. Observamos as ilustrações e reconta-
mos as histórias, para que todos possam
conhecê-las.
Tem sido uma atividade importante e signi-
ficativa para o desenvolvimento da lingua-
gem e fortalecimento de vínculos entre o
grupo. Os pequenos adoram!

Recontando Histórias

Brincadeiras e Dentes de Leite
Os momentos de pátio têm sido bastante
prazerosos e também grandes desafios pa-
ra a Turma do Umbigo. Além das ativida-
des que exploram os movimentos, como
correr e pular obstáculos, as crianças têm
organizado as próprias brincadeiras inspi-
radas no projeto da turma. Entre elas, a de
"mãe e filha", que envolve todos. Assim, e-
las vão ampliando o vocabulário e o reper-
tório de brincadeiras. Escutar o que o ami-
go tem a dizer, ceder e dialogar para resol-
ver os impasses também tem sido impor-

tante. Na medida em que vão construindo
suas relações, os pequenos vão perceben-
do melhor a si próprios e ao outro.
Seguindo com nossas conversas sobre o
desenvolvimento do corpo, a turma falou
sobre os dentinhos que estão prestes a
cair, e perguntamos: por que se chama
dente de leite? Qual a importância da nos-
sa língua?
"Porque no nosso dente tem um buraco
grandão, aí o leite entra." (Vicente M.)
"Porque tem muito leite no dente." (Maria
L.)
"A língua serve pra gente lamber o picolé e
sentir o sabor dos alimentos." (Tomás)
"Serve pra gente falar." (Clara)
"A língua é importante porque a gente pode
comer chocolate, morango e uva, a gente
pode sentir o sabor." (Gael)
"A língua é importante pra gente sentir um
gosto que a gente não conhece." (Lia)

Brincadeiras e Dentes de Leite

De Todos
Circo Depois da Escola
Marjorie, mãe do Caetano (TGM) e da Juli-
eta (F8M), indica a apresentação circense
Mix Dux, do Circo Dux, que acontecerá ho-
je, 18 de maio, às 18h, no Largo dos
Leões, aqui pertinho da escola. A apresen-
tação, que estava marcada para a semana
passada, teve que ser adiada, pois o mate-
rial que seria usado foi extraviado. A trupe
pede desculpas e aguarda todos lá!

Aniversários
De 19 a 25 de Maio
19 Joaquim N de Miranda Villano  F1AT 
19 Murilo Pinheiro Maia de Lucena  F9T 
20 Joanna Carvalho Delgado  F4T 
20 Matias Ferraz Sussekind  F9T 
22 Paolo Araujo Esteves  AUX 
22 Gaya Portella Serra  AUX 
23 Clarice Sá de Oliveira  F6M 
23 Arthur Rocha de Barros Leal  TGM 
23 Leonardo Poppe Taborda  F8M 
23 Joana Leandro Ferraz de Oliveira  F1M 
24 Cecília Lopes Só Martins  F8M 
25 Sofia Mattos de Moura Gonçalves  F8M 
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