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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. Funcionare-
mos 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 Fes-
ta 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 Pereira
Passeios 
Envolvidas com as possibilidades de movimentos corporais, algumas turmas fa-
rão um "passeio sobre rodas" nos pilotis do MAM. Pedimos que tragam preferen-
cialmente velocípedes, patins, patinetes e skates. O lanche será coletivo.
Turma do Coração - 18 de junho
Turma do Movimento - 18 de junho
Turma do Cérebro - 21 de junho
Turma do Amor - 21 de junho

Feito à Mão
Pedimos que cada criança da Turma da Mão traga, até quarta-feira, um objeto
feito artesanalmente. Faremos uma pesquisa sobre trabalhos manuais.

Sobre as Turmas
Encontro com as Famílias
Nos encontros que tivemos com as famílias, as crianças dançaram, cantaram e
compartilharam um pouco dos projetos e das pesquisas feitas na escola. Em par-
ceria com os professores de Música, Jean e Manoela, e a professora de Dança,
Renata, as crianças fizeram teatro de sombras, caçadas sonorizadas, pesquisa
sonora corporal, dançaram ciranda e muito mais.
Num segundo momento, em total integração entre pais e filhos, todos participa-
ram de uma oficina de jogos confeccionados pelas próprias crianças. Foram dias
especiais em que estreitamos os vínculos e nos divertimos bastante.

Cérebro e Movimento
A Turma do Cérebro Iniciou a semana na companhia do personagem Giraldo Ce-
rebelim, do livro Atenção, Neurônios de Bicicleta!, de Roberto Lent. Ele nos apre-

sentou muitas curiosidades e possibilidades de suas funções.
Nas rodas de conversa, aprendemos que existem muitos tipos de atividades físi-
cas, algumas que as crianças realizam e outras que seus pais praticam.
"Meu pai joga tênis!" (Gabriel)
"Eu já fiz ginástica com fitas!" (Joana)
"Minha mãe faz ginástica para cuidar do corpo." (Flora)
Fizemos uma lista dos esportes conhecidos e assistimos a vídeos de atletismo,
futebol, dança, ciclismo, balé e levantamento de peso.
"Meu pai levanta muito peso! Ele também corre muito rápido!, disse Bento, en-
quanto apreciava o atleta.
Nossa produção coletiva de Giraldo Cerebelim está em pleno andamento. Logo o
neurônio ficará exposto na nossa sala.

Cérebro e Movimento

Encontro com as Famílias
Memória Visual
A pesquisa da Turma da Pupila sobre o cérebro e sua importância para a nossa
visão continua, e as crianças ficaram muito curiosas com a capacidade do cére-
bro de memorizar imagens e nomes.
Pegamos emprestada, com a Turma do Cérebro, a coleção Aventuras de um
Neurônio Lembrador, de Roberto Lent, sobre Zé Neurim, um neurônio da memó-
ria que vive no cérebro do menino Ptix.
Aproveitamos para desafiar nossa memória visual através de muitas brincadeiras
e estamos construindo um jogo da memória bem bacana para todos da escola.

Alimentação
A partir da história Balas, Bombons e Caramelos, de Ana Maria Machado, as
crianças refletiram sobre a importância da alimentação para a saúde, mais espe-
cificamente a saúde dos dentes.
Elas lembraram da visita do Bruno, pai do Rafael, e, brincando de dentista com
os materiais doados pela família do Miguel, falaram sobre os cuidados necessá-
rios e receitaram tratamentos uns para os outros, exercitando a escrita dos no-



mes dos amigos.
Listamos os alimentos que podemos comer todos os dias e aqueles que não de-
vemos comer sempre. As crianças chegaram a uma conclusão: quanto mais na-
tural for nossa alimentação, melhor!

Alimentação

Ossos e Ciências 
Os cientistas da Turma do Esqueleto realizaram uma experiência com um fêmur
de boi, repartido-o ao meio. Primeiro, manipularam as duas partes do osso e, em
seguida, anotaram informações importantes, como cor, peso... Descobriram que
a parte molinha que tem dentro do fêmur é o tutano. Depois lavaram as mãos e
os dois pedaços do osso com água e sabão; e puseram cada pedaço do osso em
um recipiente, um com água e o outro com vinagre. Registraram no blocão o que
aconteceu e elaboraram hipóteses sobre o que ainda pode acontecer.
"Acho que eles vão mudar de cor!" (João)
"Eu acho que não vai acontecer nada!" (Elis)
"Só o que está dentro do pote com vinagre vai mudar, mas não sei o quê!" (Die-
go)
Marcamos uma data no calendário e em breve vamos contar o resultado dessa
experiência bacana!

Ossos e Ciências

Minha Mão É uma Régua
A Turma da Mão conheceu a história Minha Mão É uma Régua, de Kim Seong-
-Eun, trazida pelo amigo Caetano, e passou a investigar maneiras de medir.
Inspiradas no livro, as crianças usaram mãos, pés, pernas e braços para medir
salas, mesas, estantes... E procuraram objetos com o mesmo tamanho do dedo,
do punho e da cabeça. Convidamos o Alex, que cuida da manutenção da escola,
para uma conversa. Alex mostrou a trena, muito usada em seu trabalho, e contou
que, muitas vezes, já precisou usar o próprio corpo como instrumento de medida.
A turma manipulou a régua e a fita métrica. Esta última foi usada para descobrir a
altura de cada amigo. Os registros foram feitos em metro, mas o famoso palmo
também serviu de unidade de medida.

Envelhecimento
Durante pesquisas sobre o tema do nosso projeto, um assunto que permeou as
rodas de conversa foi o envelhecimento da pele. Várias foram as hipóteses:

"A pele vai ficando mais grudada quando a gente vai ficando mais velho." (Chi-
cão)
"A pele fica velhinha quando a gente come coisas diferentes tipo gordura." (Lau-
ra)
"Quando a gente fica mais velho a gente tem ruga. A minha vó tem muita ruga."
(Maria)
"A pele fica frágil quando tá velha." (Leon)
"Quando chora muito envelhece mais rápido." (Alice Jabor)
Agora precisamos confirmar ou não essas hipóteses. Aguardem!

Minha Mão É uma Régua
Tangram
As F1 utilizaram esse antigo jogo chinês para estudar formas geométricas e criar
várias figuras. Primeiro, contamos a Lenda do Tangram. Depois, as crianças se
divertiram com o brinquedo, representando figuras que remetem aos movimentos
do corpo humano.
Antes de cada brincadeira, relembramos as regras do jogo. Para quem não o co-
nhecia, foi uma novidade instigante.

Tangram

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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