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Para Todos
Calendário
Seguem as datas de finalização do primeiro
semestre e início do segundo:
6/7 - Término das Aulas de EFI e EFII.
7/7 - Festa Julina.
9/7 - Plantão de Professores de F1, F2 e F3.
9/7 - Plantão da F5T.
9 a 13/7 - Semana de Apoio de EFI e EFII.
12/7 - Plantão de Professores de F7 e F9.
13/7 - Término das Aulas de EI.
16/7 - Plantão de Professores da Ed. Infan-
til.
30/7 - Retorno das Aulas.

Horário na Copa
Com a definição dos resultados do Brasil na
primeira fase, atualizamos a programação
das aulas nos possíveis dias de jogo da se-
leção brasileira.
2/7 (seg) - Jogo às 11h. Funcionaremos em
meio turno:
Manhã - das 7h30 às 10h.
Tarde - das 14h30 às 17h30 (EI e EFI) /
17h40 (EFII).
Nas fases seguintes, em caso de classifica-
ção do Brasil, a programação ficará assim:
6/7 (sex) - Jogo às 15h. Só teremos aula de
manhã, até as 12h15 (EI e EFI) / 12h25 (E-
FII).
10/7 (ter) - Jogo às 15h. Funcionaremos a-
penas de manhã:
Educação Infantil (Pereirinha e Pereira) -
das 7h30 às 12h15.
Fundamental I e II - Estarão em Apoio Pe-
dagógico que, neste dia, só funcionará pela
manhã.
Qualquer dúvida procurem a Orientação ou
a Secretaria.

Horários da Festa Julina
Com os resultados da Copa até aqui, já po-
demos confirmar os horários das festas do
dia 7/7:
Pereirinha - das 10h30 às 12h.
Pereira - das 14h às 15h30.
Fundamental I (F2 a F5)  - das 15h30 às
17h.
Fundamental II - das 17h às 18h30.
Nosso Arraial será no Instituto ISAI, R. Ipi-
ranga, 70 - Laranjeiras. Um espaço ao ar li-
vre, muito agradável, para que nossas crian-
ças e adolescentes possam aproveitar bas-
tante. Lembramos que precisamos dos res-
ponsáveis no controle de seus filhos, sobre-
tudo porque o espaço é muito amplo. Mes-
mo os adolescentes que não têm permissão
para sair sozinhos precisam estar acompa-

nhados de um responsável, pois não temos
como controlar o fluxo de saída dos alunos
de Fundamental II nesse espaço.
Como de costume, faremos a mesa de lan-
che comunitária. Abaixo, as turmas encarre-
gadas por pratos doces e salgados:
Pereirinha: TAs e TBs - Salgado / TCs - Do-
ce.
Pereira: TEs, TFs e TGs - Salgado / F1 -
Doce.
Fundamental I: F3, F4 e F5 - Salgado / F2 -
Doce.
Fundamental II: F6, F7 e F8M - Salgado /
F8T e F9 - Doce.
Cada família deve levar 1 refrigerante de 2
litros ou 2 caixinhas de suco, água de coco
etc.
Na nossa festa, nada é vendido ou comer-
cializado. O clima é de confraternização,
compartilhamento, diversão e arte!
Infelizmente o local não oferece estaciona-
mento, recomendamos o transporte coletivo
de rua.
Atenção! Os alunos de F3, F4 e F5 não po-
dem esquecer de levar suas flautas! Fare-
mos uma breve apresentação, com todas as
turmas juntas.
Contamos com a animação de todos!

Avisos Pereirinha
Plantão de Professores
Os professores estarão de plantão no dia
16/7, segunda-feira, nos seus respectivos
turnos. Durante o Plantão, além da troca
mais próxima com os professores, as famíli-
as poderão tirar dúvidas e aprofundar ques-
tões presentes nos relatórios individuais,
que serão enviados para casa no dia 13/7,
sexta-feira, último dia de aula. Cada família
tem 15 minutos de conversa. O agendamen-
to deve ser feito na Secretaria ou pelo tele-
fone, a partir da próxima segunda-feira, 2/7.

Por que as Crianças Mordem?
Recomendamos a leitura dos textos A Boca:
Mordidas, Conhecimentos e Expressões
(link) e Tapas, Mordidas e Puxões de Cabe-
lo entre Crianças (link), das educadoras An-
gela Borba e Maria Inês de C. Delorme. No
blog Papo de Pracinha, as autoras discutem
esse comportamento frequente das crianças
da Educação Infantil

Sobre as Turmas
Encerramento no Pereirão
Para encerrar as pesquisas sobre o projeto
Identidade: Nosso Corpo, Nossa História, a

Turma do Corpo foi ao encontro do Renato
e da Renata, pais da Bia e professores da
escola, para explorar brincadeiras com o
corpo na quadra da Pereirona.
Fomos caminhando com muita animação! A-
o chegarmos, nossos anfitriões nos mostra-
ram maneiras de aquecer o corpo. Em se-
guida, brincamos de circuito, chute a gol,
bola na cesta e corrida. No final, tiramos u-
ma foto para registrar esse encontro diverti-
do e voltamos para a Pereirinha.
Obrigado, Renato e Renata!

Encerramento no Pereirão

Brincadeira na Pracinha
Para encerrar com alegria o projeto da Tur-
ma do Pé, fomos à pracinha do Largo dos
Leões. A emoção tomou conta das crianças.
No caminho, feito a pé, Nuno dizia: "que di-
vertido passear na rua!".
Quando chegamos, todos correram em dire-
ção aos brinquedos favoritos. Brincaram no
escorrega, no balanço, na gangorra e se e-
quilibraram no brinquedão de madeira. Pe-
gamos gravetos para desenhar no chão e
juntamos folhas caídas na terra.
Nesse clima de muita brincadeira, vamos
nos despedindo do semestre. Relembramos
nossas pesquisas e aprendizagens, conver-
samos sobre as atividades realizadas ao
longo do semestre e aproveitamos para revi-
sitar os registros, que fizemos no blocão,
dos comentários e hipóteses levantadas pe-
las crianças sobre os temas de nossas pes-
quisas.

Brincadeira na Pracinha

Tá na Hora da Alegria...
A Turma da Careta fez uma retrospectiva do

https://papodepracinha.com.br/2016/03/03/a-boca-mordidas-conhecimentos-e-experiencias-2/
https://papodepracinha.com.br/2017/04/13/tapas-mordidas-e-puxoes-de-cabelo-entre-criancas/


projeto, conferindo registros em fotos e tex-
tos coletivos. Foi incrível perceber quantas
coisas aprendemos juntos e o quanto as
crianças foram lembrando do que aprende-
ram enquanto conversávamos sobre a histó-
ria que construímos.
"A gente viu o palhaço Luí e também as bai-
larinas do circo!" (Bento G.)
"A contorcionista se estica igual à
lagartixa." (Caetano)
"O equilibrista tem que ter muita muita aten-
ção e abrir bastante os braços!" (Rafael)
"Eu gostei de andar de slackline!" (Miguel)
Trazendo o corpo como elemento central, vi-
venciamos momentos de muito aprendiza-
do, através de toda a ludicidade que o circo
proporciona.
Para finalizar o projeto de maneira significa-
va, preparamos um circuito inspirado nos
personagens do circo e suas habilidades: o
equilíbrio, a força e a concentração. Com o
rosto pintado de acordo com o personagem
que escolheram, as crianças se esbaldaram
nessa brincadeira. Foi um momento espe-
cial em que a turma, mais uma vez, colocou
em prática o que aprendeu.
Juntos, trilhamos um caminho leve, feliz, di-
vertido e repleto de descobertas.

Tá na Hora da Alegria...

Pipocas, Pomar e Memória
Depois de partilhar tantos alimentos, a Tur-
ma da Boca elegeu a pipoca como um dos
preferidos. As crianças se empenharam em
prepará-la, atentas às quantidades de milho
e manteiga da receita. O som do milho es-
tourando e o cheiro que tomou conta da Pe-
reirinha nos convidou a saboreá-la. Uma de-
lícia!
Fomos passear no Pomar da Barra e conhe-
cemos algumas árvores frutíferas. Encontra-
mos algumas frutas caídas no chão e apro-
veitamos para observá-las e tocá-las, sen-
tindo suas texturas e aromas, aguçando
nossos sentidos. Encontramos pitanga, co-
co, goiaba e melão. Após tantas descober-
tas, a criançada se divertiu pelo parque, su-
bindo e descendo de pontes e escorregas.
Para finalizar nosso projeto, revisitamos o
blocão e relembramos os caminhos de nos-
sas pesquisas até aqui. Ressignificamos
momentos, atentos ao que aprendemos e a-
os registros de nossa memória.
"Nós estudamos o Arcimboldo." (André)
"Tinha salada em todos os rostos. Também

estudamos o paladar." (Maria)
"A gente escolheu o nome da Turma da Bo-
ca." (Flora)
"A gente foi para a Cobal e fez sopa." (Lina)
"Aprendemos a cuidar dos dentes com a
dentista." (Lia)
"Comemos bolo de cenoura no Jardim Botâ-
nico." (Santiago)
"A gente votou na comida que mais gosta."
(Eli)

Pipocas, Pomar e Memória

O Corpo e o Maracatu
A Turma da Cambalhota finalizou o projeto
sobre o corpo nas danças populares brasi-
leiras de forma especial. Recebemos a Fa-
bíola, mãe da Isabel (F1BT), e a Ilana, inte-
grantes do grupo Tambores de Olokun. Elas
vieram acompanhadas da Bel e, entre saias
coloridas, sorrisos e muitos rodopios, apre-
sentaram a história do maracatu, mostraram
como o cortejo se organiza e tocaram instru-
mentos como a alfaia e o xequerê.
Juntos, dançamos passos típicos e nos a-
proximamos ainda mais dessa dança tão vi-
brante.
Foi uma grande festa e as crianças adora-
ram!

O Corpo e o Maracatu

Vem, São João!
Com olhar sensível, a Turma do Umbigo
resgatou o caminho que percorreu ao longo
do projeto. Além de revisitar os registros no
blocão, as crianças fizeram comentários in-
teressantes sobre alguns momentos que vi-
veram até aqui:
"A gente pesquisou sobre o corpo humano."
(Maria L.)
"Descobrimos que o bebê se alimenta pelo
cordão umbilical." (Vicente M.)
"O Vicente Landim trouxe o livro sobre o
corpo humano e conhecemos a dentista."
(Gael)
"Conhecemos a Frida e vimos a ama de lei-
te dando mamá." (Vicente L.)
"A gente descobriu que tudo que a mamãe

come passa pelo cordão umbilical." (Arthur)
Depois, uma surpresa no salão marcou o
fim das nossas pesquisas sobre o corpo.
Com um divertido circuito, as crianças apre-
ciaram as sensações que o corpo transmite
ao tocar, cheirar e ouvir.
Começaram os festejos juninos e a empol-
gação tomou conta das crianças. Por aqui já
iniciamos os preparativos.
Viva São João!

Vem, São João!

De Todos
(Des) Colônia de Férias
De 2 a 27/7, o Parquinho Lage propõe expe-
riências artísticas em meio à escola de arte,
no tradicional palacete, expandindo a escola
para a floresta. Realiza atividades lúdicas
em torno de práticas artísticas contemporâ-
neas e de matrizes tradicionais de conheci-
mento, investigando com as crianças vivên-
cias que experimentam cultura e natureza
de maneira integrada. Programação e inscri-
ções no site da EAV parque Lage (link).

Aniversários
De 30/6 a 6/7
Junho
30 Paula de Abreu Franco Netto  PRO 
30 Frederico Morais Mullich  F3M 
Julho
1 Camila de Souza Ferreira  PRO 
1 Nina Tabajara de Oliveira Sforza  F8M 
1 Anita Miziara Rocha  F5M 
1 Natália Costa Esteves  AUX 
1 Rafaela Fortes Figueiredo Paternot  TGT 
2 Violeta Varejão B de Hollanda  TGT 
3 Maria Giacomini Simões  F4M 
3 Daniel Rodrigues de Freitas Santos  TCM 
3 Alice Dantas Zyngier  F3M 
4 Guilherme Lucena Simon  F4M 
4 Nina Rocha Rogozinski  F3M 
4 Flora Moraes Buzzatti  F9T 
5 Iara Kemper Lima  F6M 
5 Mariana Galvão Maia  F4T 
5 Lola Belli  F5M 
6 Gustavo Lourenço J Guimarães  PRO 
6 João Jabor Arraes  F5T 
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