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Para Todos
Horário na Copa
Durante a Copa adaptaremos a rotina escolar e funcionaremos em horário espe-
cial nos dias de jogo do Brasil.
22 de junho - Jogo às 9h - só teremos aula à tarde, a partir das 12h30.
27 de junho - Jogo às 15h - só teremos aula de manhã, até as 12h15 (EI e EFI)
/ 12h25 (EFII).
Nas oitavas de final os jogos poderão acontecer em 2 ou 3 de julho. Funciona-
remos em meio turno, pois os jogos serão às 11h.
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EI e EFI) / 17h40 (EFII).
Nas quartas de final, os jogos poderão acontecer em 6 ou 7 de julho.
6 de julho - Jogo às 15h - só teremos aula de manhã, até as 12h15 (EI e EFI) /
12h25 (EFII).
7 de julho - Jogo às 11h - No meio da nossa Festa Julina!
Nas semifinais, os jogos poderão ser em 10 ou 11 de julho, às 15h.
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) - Só teremos aula de manhã, até as
12h15.
Fundamental I e II - estarão em Apoio Pedagógico que, no dia do jogo, só fun-
cionará pela manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou a Secretaria.

Horários da Festa Julina
Desde a semana passada estamos tentando adequar os horários das nossa
Festa Julina aos possíveis dias e horários de jogo do Brasil na Copa.
Atendendo a pedidos dos pais que têm filhos em mais de um segmento e dos
funcionários que trabalharão conosco o dia todo, vamos deixar para confirmar o
horário da Pereirinha bem em cima do evento. Se tiver jogo no sábado, a festa
será no horário já publicado, 9h. Mas se o jogo for na sexta-feira, véspera do
nosso evento, a festa da Pereirinha será às 10h30.
Os horários das outras sedes e segmentos não se alteram e estão confirmados,
independentemente do dia do jogo:
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5) - das 15h30 às 17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.

Avisos Pereirinha
Sapecopinha
Nos dias 20 e 21 de junho, próximas quarta e quinta-feira, teremos os jogos da
Sapecopinha. As crianças se dividirão entre as equipes branca, amarela, azul e
verde. Nestes dias, elas deverão vir com uma camiseta da cor indicada na agen-
da. Serão dois dias de muita brincadeira! Acompanhem os resultados dos jogos
no placar que estará exposto no mural da frente, junto com trabalhos de artes
inspirados em artistas que abordaram o tema futebol em suas obras.

Arte com os Pais
É com alegria que convidamos os responsáveis para vivenciar com as crianças
atividades que envolvem a música, a dança e as artes visuais, e que têm perme-
ado as nossas manhãs e tardes na escola. Fiquem atentos às datas e aos horá-
rios:
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.

Fotos para a Turma da Boca
Pedimos que as famílias enviem fotos impressas das crianças interagindo, ma-
nuseando e/ou comendo o alimento de sua preferência, para que possamos
compartilhar com o grupo.

Sobre as Turmas
Corpo no Espaço
Explorando materiais tridimensionais como caixas, potes e latas de diferentes
formas e tamanhos, as crianças da Turma do Corpo testaram encaixar, empilhar
e esconder partes do corpo. Na sala de artes, elas experimentaram diferentes

formas de manusear esses objetos e apoiá-los sobre a mesa, para que conse-
guissem pintar dentro ou fora, de acordo com o desejo de cada uma. No salão,
brincaram de entrar, sair e se esconder em caixas de papelão, levantando hipó-
teses relacionadas a medidas e noções espaciais.

Corpo no Espaço

Meu Corpo Cabe na Caixa?
Na brincadeira com uma caixa de papelão, as crianças da Turma do Pé se loco-
moveram em diferentes posições. Teve gato, cobra e lagarta passando de um
lado para o outro, entrando e saindo da caixa.
As crianças tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades motoras e explo-
rar ideias referentes ao universo da matemática. Fizeram contagens e entraram
em contato com noções de altura, distância, tempo e espaço.
Essa caixa é grande ou pequena? Será que todos nós cabemos nessa caixa?
Quantos cabem? Cabe um amigo aqui, também? Será que um elefante cabe
nessa caixa? E uma girafa? Será que as professoras cabem? Explorando e in-
vestigando, as crianças criaram hipóteses, formularam perguntas e expressaram
seus conhecimentos.
"A girafa não cabe na caixa por que ela é muito grande, igual ao meu pai." (Ben-
to)
"A Fefê não cabe na caixa não." (Martin)
"Não cabe! Está apertado." (Rafael)
"A gente pintou a caixa." (Teresa)
"Eu caibo na caixa porque sou pequenininha." (Laura)

Meu Corpo Cabe na Caixa?

O Corpo da Bailarina
Entre piruetas e rodopios, a Turma da Careta foi conhecendo e experimentando
a movimentação corporal da bailarina. Assistimos a trechos de apresentações
de O Quebra-nozes e O Lago dos Cisnes e observamos com atenção os movi-
mentos e as expressões faciais.
Na roda de conversa, as crianças falaram sobre a força que o bailarino precisa
ter para levantar a bailarina, a concentração, o equilíbrio, a elasticidade e a ca-



pacidade de ficar com os pés bem esticados e o corpo reto.
Experimentamos alguns movimentos e conversamos sobre as sensações que e-
les causavam em nós. Muitas crianças demonstraram o desconforto de ficar na
ponta dos pés e a dificuldade de tentar se esticar.
Ouvimos O Palhaço e a Bailarina, de Antonio Carlos Viana e Sônia Maria Ma-
chado. A história conta a chegada do palhaço Carambola e da Bailarina Alice à
cidade Alegria e toda diversão e beleza que chegam junto com eles.
Foi um momento rico de experimentação, atenção e troca.

O Corpo da Bailarina

Paladar e Alimentos Preferidos
Depois de ouvir a história Qual o Sabor da Lua?, de Michael Grejniec, conversa-
mos com as crianças da Turma da Boca sobre como sentimos os sabores dos
alimentos. Ilustramos nossos conhecimentos com a leitura de A Língua do Sapo
Lambão, de Leonardo Mendes Cardoso, e Paladar, de Mandy Suhr e Mike Gor-
don.
Envolvidas com as narrativas, as crianças logo salientaram: "sentimos o sabor
da comida com a língua!" "O bolo de cenoura que comemos no Jardim Botânico
era doce!"
Para preencher as pesquisas da turma com significado e ampliar o contato com
a nossa língua e com a matemática, listamos no blocão os alimentos preferidos
das crianças e os quantificamos, colando papéis para representar as quantida-
des. Essa atividade proporcionou um momento importante de escuta, descober-
ta e conhecimento do outro, pelo compartilhamento dos gostos pessoais.

Paladar e Alimentos Preferidos

Pollock 
Jackson Pollock invadiu a Turma da Cambalhota. Entre cores e pincéis, as
crianças se inspiraram na técnica dripping (gotejamento), usada pelo pintor em
suas obras. Dessa vez o desafio era lançar a tinta de longe (sem encostar o pin-
cel no papel) e ver o que ia surgir.
Espalhamos cartolinas pelos azulejos do pátio da frente e investimos em nossa
produção. Quando as cartolinas foram retiradas, uma surpresa: havíamos pinta-
do não só o papel, mas também a parede do chuveirão! As crianças ficaram en-
cantadas com o resultado. Esse trabalho está exposto no mural de entrada da
escola.

Pomar da Barra
O passeio da Turma do Umbigo foi relatado e registrado num texto coletivo que
possibilitou o contato com a nossa língua e ampliou o vocabulário das crianças.
"Fomos ao Pomar da Barra para sentir o cheiro das frutas. Quando chegamos
lá, fizemos um piquenique no meio da grama. Depois, caminhamos e encontra-
mos algumas frutas que estavam secas e pareciam jambo. Vimos um coqueiro,
a Raquel quebrou o coco e saiu um pouquinho de água. Tinha goiabeira e mui-
tas árvores com líquen, porque o ar estava bem purinho para as árvores. Em se-
guida, vimos um parquinho que tinha muitas crianças pequenininhas. Brincamos
com elas e também adoramos escorregar no poste. Foi um passeio muito legal."
"Gostei de achar as frutas." (Yasmin)
"Achei o passeio legal." (Nina)
"Eu gostei do piquenique." (Maria L.)
"Achei mais legal subir no escorrega e descer no poste." (Benjamim R.)

Pomar da Barra

Pollock

Aniversários
De 16 a 22 de Junho
16 Luisa Miranda da Silva  F4M 
17 Arthur Timotheo da Costa Canedo de Magalhães  F1AT 
17 Maria Monteiro Gonçalves  TAT 
18 José Eduardo Bevilaqua Peixoto  TFT 
18 Antonio Conde Janequine  F9M 
19 Julia Lins de Barros Guardatti  TFM 
20 Benjamim Fendt Fajardo  TCM 
20 Eric Platenik Grinberg  TFT 
21 Clara Meyrelles Pratt  PRO 
22 Nina Magalhães de Medina  F6T 
22 Dante Salles Nascimento Araujo  F1BT 
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