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Para Todos
Feriado e Recesso
Na próxima semana teremos o feriado de Corpos Christi na quinta-feira e recesso na
sexta-feira. A próxima edição do Informe será publicada em 8 de junho.

Jogos da Copa
A Copa está batendo na porta e, pensando na possibilidade e na segurança dos des-
locamentos, em função dos horários dos jogos, decidimos funcionar da seguinte ma-
neira nos dias de jogos do Brasil (primeira fase):
22 de junho (sex) - jogo às 9h - não teremos aula de manhã mas funcionaremos nor-
malmente à tarde.
27 de junho (qua) - jogo às 15h - aula normal de manhã mas não teremos aula à tar-
de.
Nas fases seguintes, se os horários se mantiverem, usaremos a mesma lógica.

Avisos Pereirinha
Arte com os Pais
É com alegria que convidamos os responsáveis 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
A Turma da Careta vai à Praia do Leme no dia 30 de maio, quarta-feira. O lanche se-
rá coletivo. As crianças deverão vir para a escola com protetor solar já passado no
corpo e usar, preferencialmente, calçados com velcro.

Sobre as Turmas
O que Consigo Fazer com Meu Corpo
A Turma do Corpo conheceu o livro Da Cabeça aos Pés, de Eric Carle, que traz de-
safios corporais inspirados na movimentação de diferentes bichos. As crianças envol-
veram-se com a história e empenharam-se em realizar os movimentos, exclamando
e demonstrando satisfação com os resultados alcançados: "eu consigo!" Depois,
conversamos sobre as diversas possibilidades de movimentação do nosso corpo.
"Eu consigo escorregar, pular, andar igual a uma ovelha, bater com os pés e gritar."
(Joaquim)
"Eu consigo comer e abraçar." (Beatriz)
"Eu consigo balançar os ombros." (Maria Vitória)
"Eu consigo bater com a mão." (Francisco)
"Eu consigo balançar o bumbum e falar." (Maya)
"Eu consigo sorrir." (Stella)
"Eu consigo bater os dentes." (Guilherme)
"Eu consigo balançar no balanço e deitar." (Gustavo)

Da Cabeça aos Pés: Muita Movimentação
O livro Da Cabeça aos Pés, de Eric Carle, tem inspirado a Turma do Pé. Estamos a-
proveitando as ilustrações dos bichos para reproduzir seus movimentos em nossas
brincadeiras diárias. Aos poucos, as crianças vão relacionando espontaneamente
seus movimentos aos de outros animais: sapos e borboletas surgem com frequência,
criando um cenário de muita imaginação e fantasia. A movimentação dessa bichara-
da tem nos ajudado também a perceber a capacidade de as crianças desempenha-
rem certos movimentos com autonomia e autoconfiança.
Ainda inspirados nas ilustrações do livro, pintamos um pinguim utilizando tinta gua-
che, esponjinhas e um molde no formato deste animal tão apreciado pelos pequenos.
As crianças ficaram muito felizes com o trabalho realizado: "olha! Pintei um pinguim!"

Malabares e Mais
Depois de conhecer tantos palhaços, contorcionistas e equilibristas, chegou a vez de
pesquisar o malabarista e sua movimentação corporal. Um vídeo do Cirque du Solei
deu início à conversa e as crianças puderam compartilhar suas ideias e conhecimen-
tos prévios sobre o assunto. Muitos afirmaram que a parte do corpo mais usada por

esse artista são as mãos e que ele precisa ser muito ágil para conseguir jogar tantas
bolinhas para o alto sem deixá-las cair.
Tentamos imitá-lo jogando saquinhos de areia para o alto. Foi um desafio e tanto, e-
xigiu concentração e destreza.
Durante a semana propusemos atividades nas quais as mãos foram protagonistas.
No pátio, com olhos vendados, as crianças colocaram as mãos em bacias com argi-
la, folhas, areia, pedra e algodão para identificar os conteúdos usando apenas o tato.
Fizemos massagem uns nos outros e aproveitamos para sentir a musculatura, as
partes do nosso corpo mais molinhas ou mais durinhas, onde sentimos cócegas e
muito mais.

Malabares e Mais

O que Consigo Fazer com Meu Corpo
Qual o Sabor da Lua?
Depois de pesquisar os dentes, suas funções e cuidados necessários, a Turma da
Boca tem observado com mais atenção o sabor dos alimentos.
Apreciamos a história Qual o Sabor da Lua?, de Michael Grejniec, na qual alguns a-
nimais, interessados em descobrir o gosto que a Lua poderia ter, se empenham al-
cançá-la. Mesmo espichando muito o pescoço, porém, nenhum deles consegue.
Cada um imaginava seu sabor preferido como sendo o da Lua. Então nos inspiramos
a registrar o alimento preferido de cada criança. Foi um momento importante de es-
cuta, descoberta e conhecimento do outro.

 Maracatu e Frevo
Depois de dançar e brincar o maracatu, as crianças da Turma da Cambalhota conhe-
ceram outra dança popular brasileira. Dessa vez, segundo elas mesmas repararam,



a saia era mais curtinha, não era de chita e os dançarinos seguravam um "guarda-
-chuva". Adivinha...
Sim, o frevo tinha chegado para encantar nossos pequenos. Conversamos sobre as
características dessa dança, os passos mais marcantes e sobre o que acontece com
nosso corpo quando dançamos ou corremos muito.
"Eles estão dançando com um guarda-chuva na mão." (Tomás)
"Estão com a perna aberta indo até o chão." (Cauã)
"Quando a gente dança muito, a gente se mexe." (Maria Luisa)
"Se a gente correr toda hora, nossa cabeça fica suada, a gente derrete igual mantei-
ga." (Daniel M.)
"A gente sua porque a gente bebe água." (Miguel A.)
"Se a gente não tomar nenhuma água, nosso corpo fica seco. A água sai no xixi."
(Miguel J.)
"A água sai no olho também." (Tomás)
Observamos atentamente o livro trazido pelo amigo Tomás, com fatos e curiosidades
sobre o corpo humano, e que contribuiu para enriquecer a conversa e a pesquisa so-
bre o assunto. Foi um momento de muita troca.

Da Cabeça aos Pés: Muita Movimentação

Qual o Sabor da Lua?
Nossos Sentidos
Durante uma rica roda de conversa, as crianças da Turma do Umbigo relembraram a
visita ao Jardim Sensorial. Resgatamos os momentos mais marcantes e percebemos
que os sentidos foram bem explorados durante o passeio ao tocarmos nas plantas e
sentirmos seus aromas. Após essa valiosa lembrança, vedamos os olhos das crian-
ças e o desafio foi adivinhar o sabor das gotinhas de suco que foram colocadas na
boca de cada uma.
"Acho que é limão!" (Vicente M.)
"Tem gosto de pimenta porque é muito azedo." (João)
"Eu conheço esse gosto, só pode ser suco de limão!" (Tomás)
"É limonada!" (Benjamim R.)
E não é que acertaram? As papilas gustativas identificaram o gosto azedinho do li-
mão!

Dança e Música
Formas com o Corpo
Nas aulas de Dança, propusemos às crianças das turmas da Careta, da Cambalhota,
do Pé, da Boca e do Umbigo que deitassem no chão, em diferentes posições.
Com fios de lã colorida, os professores contornaram cada criança. Em seguida, pedi-
mos que elas circulassem pela sala, observando as formas criadas.

Nossos Sentidos

Aniversários

Formas com o Corpo
De 26/5 a 8/6
Maio
26 Lavinia Fonseca Telles Mourad  F8T 
26 Theo Bacal Bonet  F4T 
27 Alice Colker Assunção Fulgêncio  TAT 
27 Tomás Friese Gaudenzi  TCT 
28 Ana Carolina Vahia Malliagros  F6M 
28 Luisa Dahmer Pereira de Araujo  F8M 
29 Manuela Zyngier Tenório  F4M 
29 Alice Cotrim Ivar Carneiro  TAM 
29 Sabrina de Souza Barbosa  AUX 
29 Diego Caraciolo Perez  F3T 
30 Antonio Paternó Castello Bertolini  F4M 
31 Clarisse Ozelin Picado  F4M 
31 Ana Regazzi Lent Santos  F3M 
Junho
1 Teresa Buarque de Holanda Baltar  F4T 
1 Benjamim Noury Requião  TCT 
1 Pedro da Costa Pontes  F9T 
1 Bruna Alves Rangel  PRO 
1 João Dantas Jardim  TFM 
2 Francisco Martins Amado  F6M 
3 Maria Beatriz Fernandes Carlos  F5T 
3 Clara Araujo Faerstein  F2T 
4 Cecilia Gonzalez Machado da Silva  F8M 
4 Dora Alves Bessa Bordallo Corrêa  F1M 
5 Bernardo Clark Santi  F5M 
6 Pedro Soffiatti Medeiros de Morais  F5M 
6 João Henrique Nogueira Martins Prado Lima  F6T 
6 Maria Nascimento E Silva Braga Nunes  TCT 
6 Felipe de Almeida Salgueirinho Rabello  F8M 
7 Theo Carvana Joels  F6M 
7 Tito Macdowell Boulting  F4M 
8 João Vitor dos Santos Nascimento  F1AT 
8 Alice Platenik Grinberg  F2T 
8 Moema Moura Santos  PRO 
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