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Para Todos
Festa Julina
Alguns pais têm nos perguntado sobre o ho-
rário da festa que se realizará no dia 7 de ju-
lho no ISAI, Rua Ipiranga, 70, Laranjeiras.
Ainda não temos o horário exato para cada
segmento, mas adiantamos que a Educação
Infantil será de manhã e o Fundamental, à
tarde. Em breve divulgaremos mais deta-
lhes, mas achamos que todos vão curtir o lo-
cal, que tem uma grande área ao ar livre,
com chão de terra, árvores frondosas e um
galpão coberto para as danças.

Aconteceu no CineDEdu
Na última quarta-feira, 16 de maio, aconte-
ceu a terceira sessão de 2018 do projeto Ci-
ne Debate Educação, seguida da discussão
sobre que histórias o corpo do jovem nos
conta no contexto da sociedade de consu-
mo.
Com a presença da jornalista Simone Evan-
gelista, doutoranda da UFF, e da jornalista
Soraia Melo, do Centro de Criação de Ima-
gem 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 nega-
tivos da apropriação das mídias pela juven-
tude; a ambivalência do ser e do ter na cons-
trução das identidades da juventude; a com-
preensão dos capitais cultural, social e finan-
ceiro na determinação dos modos de ser e
nas relações com o consumo 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 Pereira
Novo Número
A Pereira tem uma nova linha telefônica. A-
gora atendemos pelos números 3851-6821 e
3851-6807.

Reunião de Pais
Na próxima quinta-feira, 24 de maio, às 18h,
teremos reunião de pais da Turma da Mão e
da Turma da Pele. Os professores vão com-
partilhar as notícias do grupo e dos projetos
de pesquisa das turmas. A presença das fa-
mílias é muito importante para que, juntos,
possam acompanhar 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 presen-
ça delas durante as reuniões noturnas.

Arte com os Pais
É com alegria que convidamos os responsá-
veis das nossas crianças para vivenciarem
jogos e brincadeiras que vêm permeando as
manhãs e tardes da nossa escola. Fiquem a-
tentos 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.

Passeio Remarcado
O passeio da Turma da Pupila à Urca, que
estava marcado para ontem, foi adiado para
a próxima quinta-feira, 24 de maio, pois o
tempo nublado não favoreceria a atividade
planejada. Torçam com a gente para termos
uma linda tarde de sol. Não esqueçam de
passar filtro solar nas crianças.

Encomenda Turma da Pele
Receberemos, na próxima terça-feira, 22 de
maio, a visita de uma nutricionista. Como
contribuição para nossas conversas, pedi-
mos que as crianças tragam o alimento indi-
cado na agenda. Contamos com a colabora-
ção de todos.

Passeios Barriga e F1
Turma da Barriga - 22 de maio (ter) - Po-
mar da Barra. Para ampliar a conversa sobre
a importância da alimentação saudável, va-
mos sugerir alimentos específicos que cada
criança deverá trazer para o lanche coletivo.
Essa informação seguirá pelas agendas.
As F1 irão ao CCBB visitar a exposição Dis-
ruptiva, no Festival Internacional de Lingua-
gem Eletrônica (FILE), cuja proposta é rom-
per com a forma tradicional de apreciar o-
bras de arte, sendo possível tocar, pular, ba-
lançar, imergir, jogar e brincar com a instala-
ção. O lanche será individual e deverá vir
numa embalagem descartável.
Turma do Movimento - 23 de maio (qua).
Turma do Coração - 24 de maio (qui).
Turma do Amor - 29 de maio (ter).

Radiografias para F1
Estamos precisando de radiografias antigas,
para a próxima semana. Serão utilizadas em
atividade de artes visuais. Agradecemos
quem puder colaborar enviando-as.

Sobre as Turmas
Neurônio Apaixonado
A Turma do Cérebro retomou a leitura das a-
venturas de Zé Neurim. Dessa vez conhece-
mos Acumbente dos Prazeres, o neurônio
que fez o menino Ptix sentir coisas estra-
nhas, como coração disparado, suor na testa
e bochechas coradas. Descobrimos que isso
acontecia com ele porque estava apaixona-
do!
Ouvimos músicas sobre o amor, como
"Amor I Love You, de Marisa Monte e Carli-
nhos Brown. Num encontro caloroso, a Tur-
ma do Coração e a Turma do Cérebro canta-
ram juntas com a ajuda do Vitor, professor
da F1M, e de seu violão. Nas rodas, conver-
samos sobre a letra da música e destaca-
mos palavras como gostar, saudade, acal-
mar, coração...
Na sala de artes, pintamos um caixa que se-
rá usada para a brincadeira do Correio do A-
mor. Estão todos convidados a escrever car-
tas para serem entregues aos amigos da es-
cola. Não esqueçam de se identificar. A en-
trega será na semana que vem.
"Amar é dar beijinhos." (Olivia)
"Fazer cafuné é amar." (Gabriel)
"Quando a gente cuida do amigo a gente a-
ma." (Luiza Netto)

Neurônio Apaixonado

Claude Monet
A Turma da Pupila conheceu a história de
Claude Monet. As crianças ficaram surpre-
sas ao descobrir que, devido a muitas horas
de exposição ao sol, o renomado impressio-
nista, que gostava tanto de pintar ao ar livre
e em diferentes horários do dia, foi perdendo
a visão.
Antonio logo lembrou da importância dos ó-
culos escuros para proteger os olhos.



Apreciamos Impressões, Nascer do Sol, de
1872, e começamos a leitura de Lineia no
Jardim de Monet, de Christina Björk.
O livro faz uma incrível e graciosa viagem
pela casa, pelos jardins e pela Paris do fa-
moso pintor.

Claude Monet

Paladar
A boca que fala, faz careta e produz diver-
sos sons, sente também o gosto dos alimen-
tos. Hummmmm!
A meninada da Turma da Barriga conversou
sobre os cinco sentidos que permitem que o
corpo humano se relacione com o mundo, e
um deles teve destaque, é claro: o paladar.
Afinal, como sentimos o gosto dos alimen-
tos?
"Com a língua." "Mastigando.", disseram as
crianças.
Com os olhos vendados, elas sentiram o
cheiro e o sabor de diferentes alimentos:
"Isso tá azedo." (Lara)
"Que docinho!" (Joaquim)
"Que cheiro bom de chocolate!" (João J.)
"Isso é bom. Salgadinho." (Helena A.)
Pesquisamos e conversamos sobre as papi-
las gustativas e sua importante função de le-
var as informações até o cérebro. Quais sa-
bores têm feito parte do cardápio das crian-
ças? Qual a importância de conciliar sabores
favoritos com alimentação saudável e balan-
ceada?
Para prosseguir com nossas pesquisas, a
turma, com a ajuda das famílias, pode fazer
boas escolhas para os lanches do dia a dia.

Paladar

Os Fósseis
A Turma do Esqueleto continua "escavando"
descobertas sobre o fóssil da Luzia. Mas o
que são fósseis?
"Acho que é um osso!" (João)

"São as partes dos animais enterrados!" (Lo-
ri).
Será que são sempre de animais? A Luzia e-
ra um animal ou um ser humano?
Para ampliar a compreensão desses concei-
tos, as crianças observaram um fóssil de
peixe e levantaram hipóteses:
"O peixe ficou escondido na pedra depois
que morreu para não estragar!" (José)
O aprendizado rendeu lindos desenhos de
observação, fósseis criados com argila e
moldes de animais variados.

Os Fósseis

Manual de Brincadeiras
Desde que a Turma da Mão iniciou o projeto
Brincadeiras, em que a mão é protagonista,
estão presentes em nossas manhãs: Adole-
ta, Passa Anel, Babalu, Pedra Papel e Te-
soura, Batata Quente, Corrida de Bastão,
TipTap...
Além de divertir, as brincadeiras criam situa-
ções para as crianças exercitarem atenção,
coordenação motora e ritmo. Pensando na
importância da transmissão e preservação
dessa cultura, tivemos a ideia de criar um
manual de brincadeiras com as mãos, para
compartilhar com as turmas.
A preparação do livro, em etapas, vem crian-
do contextos para desafios da escrita. Le-
vantar hipóteses sobre as grafias dos nomes
das brincadeiras escolhidas; refletir sobre re-
gras; expressar-se com clareza e organizar
ideias no papel.
Os pequenos estão empenhados e, enquan-
to o livro não fica pronto, nossa sala ganhou
uma exposição de fotos da turma brincando.
Nosso mural vem crescendo junto com a di-
versão!

Manual de Brincadeiras

Nutrição
A partir das pesquisas que Pina e Teresa
trouxeram, a Turma da Pele foi em busca
dos alimentos que fazem bem para a pele e
estimulam a produção de melanina.
Para ampliar nossos conhecimentos, rece-
beremos a visita de uma nutricionista na pró-
xima terça-feira.

Ossos e Movimentos
A curiosidade sobre o sistema esquelético e
os movimentos está sendo trabalhada nas
F1. O que faz nosso corpo ficar em pé?
Quantos ossos tem uma criança? E um adul-
to? Qual o maior e o menor osso do corpo
humano? Os ossos dobram? Como os ossos
se juntam? Essas e outras perguntas foram
pesquisadas nos livros que as crianças es-
tão trazendo de casa para compartilhar.
Nas atividades de artes visuais, as partes do
corpo de um boneco articulado serviram de
molde para cada criança fazer o próprio bo-
neco, experimentar a movimentação e pen-
sar como os ossos e as articulações se com-
portam quando nos movimentamos.
Para finalizar, as crianças escolheram uma
pose interessante e colaram as partes dos
corpos de seus bonecos, que agora colorem
e movimentam as paredes das salas de au-
la.

Ossos e Movimentos

De Todos
Circo Depois da Escola
Marjorie, mãe do Caetano (TGM) e da Julie-
ta (F8M), indica a apresentação circense Mix
Dux, do Circo Dux, que acontecerá hoje, 18
de maio, às 18h, no Largo dos Leões, aqui
pertinho da escola. A apresentação, que es-
tava marcada para a semana passada, teve
que ser cancelada, pois o material 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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