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Para Todos
Período de Planejamento
Nos períodos de recesso que acontecem
em fevereiro, julho e dezembro, nossa e-
quipe pedagógica dedica uma semana
para estudar, pesquisar, trocar experiên-
cias, compartilhar cursos realizados, pla-
nejar, avaliar a proposta pedagógica,
montar sequências e projetos interdisci-
plinares, calendários, participar de pales-
tras, debates, programações culturais,
entre outras atividades e tarefas que or-
ganizam, sensibilizam, trazem subsídios
e motivação para o trabalho do próximo
semestre letivo.
Nesse último período tivemos alguns mo-
mentos muito especiais, para os quais
dedicamos as três notícias seguintes.
Conversa Sobre Fotografia
Agradecemos ao Guto Pina, designer,
fotógrafo e pai da nossa escola, pela be-
la e generosa conversa sobre fotografia.
Além de dicas técnicas, Guto trouxe vali-
osas reflexões sobre as ligações emocio-
nais que temos com nossas fotografias e
suas antigas etapas. Falou também so-
bre importância de abrirmos nossas
mentes para as novas relações que os
jovens estabeleceram com essas ima-
gens a partir do acesso a novas tecnolo-
gias, lidando naturalmente com a efeme-
ridade e publicização da imagem.
Agradecemos também à Vanessa e à
Tati, nossas coordenadoras, pelo cuida-
do e carinho ao selecionar antigos regis-
tros da nossa escola para ilustrar esse
encontro tão afetivo e produtivo ao mes-
mo tempo.

Conversa Sobre Fotografia
O Rio do Samba
Nossa equipe de professores visitou a
exposição O Rio do Samba: Resistência
e Reinvenção. Foi uma oportunidade pa-
ra o exercício do olhar transdisciplinar,

tecendo relações possíveis entre a expo-
sição, o nosso ofício de educador e o te-
ma do projeto Da Cabeça aos Pés: que
Histórias o Corpo Conta?
A mostra tem abrangência monumental,
flerta com a Antropologia e a Sociologia,
engata nas artes visuais e mergulha em
muita história para criar um longo cami-
nho do século 19 ao 21.

O Rio do Samba
Colonialismo e Colonialidade
O professor e pesquisador Luiz Antonio
Simas fechou a semana de estudos e
planejamento de nossa equipe pedagógi-
ca contando sua trajetória e trazendo re-
flexões que norteiam o seu trabalho lite-
rário e pedagógico.
"Venho mais para apresentar problemas
do que soluções", disse ele. Durante sua
fala, pudemos perceber que os proble-
mas aos quais ele se referia trazem a ur-
gência de pensarmos a educação a par-
tir do paradigma decolonial, que prega
sobretudo o deslocamento do eurocen-
trismo, a partir da valorização de outras
experiências de pensar e sentir o mundo,
tanto ameríndias como africanas.
Buscando relações com nosso projeto de
2018 Da Cabeça aos Pés: que Histórias
o Corpo Conta?, Simas articulou refle-
xões muito instigantes sobre a centrali-
dade do colonialismo na nossa história e
no nosso corpo e de como este colonia-
lismo – datado histórica e temporalmente
- nos legou a colonialidade - a herança
cultural atual que sempre busca a Euro-
pa como modelo simbólico do que quere-
mos atingir.
Então, fica a reflexão: como superar a hi-
erarquização dos saberes e considerar
as diferentes tradições e sistemas de i-
deias que nos formam (europeia, ame-
ríndia e africana) como igualmente váli-
das?

Colonialismo e Colonialidade
Sobre as Turmas
Encontros e Reencontros
O retorno das crianças da Turma do Cor-
po foi recheado de abraços, sorrisos e
muitas novidades. Na roda, compartilha-
mos passeios, viagens e brincadeiras
das férias com a família, e os pequenos
ouviram com atenção os relatos dos ami-
gos e professoras.
Recebemos os novos amigos Bruno e O-
lívia, que foram acolhidos com muito ca-
rinho, estão conhecendo a escola e já se
divertiram com as músicas e brincadeiras
que fazem parte do nosso repertório. A-
guardamos também a chegada do Vicen-
te.
Estamos animados e com a expectativa
de um segundo semestre alegre e reple-
to de descobertas. Sejam todos bem-vin-
dos!

Encontros e Reencontros
Muita Saudade
Foi muito gostoso rever os amigos da
Turma do Pé. Abraços seguidos de bei-
jos calorosos selaram a alegria do reen-
contro. Muitas brincadeiras, jogos e can-
torias estiveram presentes. Aproveitamos
para apreciar a imagem da nova capa da
agenda: o corpo humano, ilustrado por
Gaspar (F2T). Com espontaneidade, as
crianças expressaram suas observações,
tecendo comentários ricos e pertinentes.
"Estou vendo um boi." (Luísa)
"É um cavalinho." (Bento)
"Vou pintar o pé da vaca amarela." (Te-
resa)



"Não, não é uma vaca! É um moço." (Be-
nício)
"É um menino." (Clarice)
"É um moço, e esse é o olho do moço."
(Rafael)
Para enfeitar nossa sala, imprimimos a i-
magem em uma folha maior e colorimos
com giz de cera. Quem quiser poderá a-
proveitar o final de semana para colorir a
capa da agenda com as crianças.

Muita Saudade
Recomeço
A Turma da Careta voltou das férias
cheia de novidades e expectativas. Sorri-
sos, abraços, euforia... Todos querendo
falar ao mesmo tempo e compartilhar os
momentos de alegria vividos ao lado das
famílias. Foi nesse misto de sentimentos
gostosos que a turma recomeçou o se-
mestre. Os pequenos verbalizaram a
saudade da escola, dos professores e
dos amigos, ao longo de toda a semana.
Revisitamos os espaços da escola, brin-
camos a valer, pintamos e ouvimos mui-
tas histórias. Colorimos a capa da nova
agenda e conversamos sobre o corpo
humano e suas partes. Curiosas e esper-
tas, as crianças, rapidamente, identifica-
vam as partes na imagem que observa-
vam.
"Tem as coisas do corpo humano." (Ca-
tarina)
"O pulmão e o coração. Olha, rimou!"
(Rafael)
"Tem a boca para comer e tossir." (Mi-
guel)
"O coração bobo fica bem ali no meio."
(Caetano)
"Tem o estômago, que é onde a comida
mora." (Antonio)
Tivemos uma primeira semana muito fe-
liz, repleta de reencontros e alegria. Ago-
ra, com um grupo mais maduro, íntimo e
acolhedor, estamos prontos para viver
novas experiências.
Retorno Saudoso
A Turma da Boca retornou das férias
muito falante, compartilhando, entusias-
mada, as novidades das férias. Relem-

bramos combinados importantes da nos-
sa rotina, brincadeiras, músicas e histó-
rias preferidas. Para dar contorno ao se-
mestre que inicia, exploramos a capa da
agenda, reforçando as pesquisas acerca
do Projeto Institucional. As crianças le-
vantaram seus conhecimentos prévios e
se empenharam na composição de um
trabalho de artes, tendo o desenho do
corpo humano como suporte.
Recebemos, com muito carinho, o novo
amigo Benjamin Bonet, irmão do Theo B.
(F4T). Desejamos boas-vindas ao Benja-
min e a sua família!

Retorno Saudoso

Recomeço
Estamos de Volta!
A Turma da Cambalhota retornou das fé-
rias animada para reencontrar os amigos
e as professoras. Já nos primeiros dias,
o novo desenho da capa da agenda cha-
mou a atenção de todos. Conversamos
sobre o que observamos e sobre as par-
tes e funções do nosso corpo.
"É uma pessoa que está mostrando que
partes o corpo tem." (Miguel J.)
"Tem a cabeça." (Cauã)
"Estou vendo o nariz dele." (Maria Luisa)
"Tem uma orelha." (Daniel M.)
"No nosso corpo tem sangue." (Miguel
A.)
"O sangue é para deixar o nosso corpo
em pé." (Miguel J.)
"Mas os ossos também são para deixar o
nosso corpo em pé." (Max)
Entre curiosidades e indagações, explo-
ramos os ossos do nosso corpo, procu-
rando partes duras, e observamos os lu-
gares mais molinhos. Assim, estamos
nos reaproximando do Projeto Institucio-
nal e começando mais um semestre com
muitas conversas e descobertas.

Arte no Reencontro
A Turma do Umbigo teve um reencontro
animado. Abraços, olhares e muitas no-
vidades marcaram a chegada das crian-
ças. Para começarmos o semestre, ouvi-
mos a história A Lição das Árvores, de
Roberto Parmeggiani. No enredo mar-
cante sobre como somos diferentes uns
dos outros, o professor da história rela-
ciona natureza e crianças para respon-
der às questões do menino Enrico. Sen-
sibilizados pela narrativa, observamos
uns aos outros e conversamos sobre as
semelhanças e diferenças entre nós. O
desafio a seguir foi criar uma autorrepre-
sentação, a partir das árvores citadas na
história.
Aguardem o resultado dessa interessan-
te experiência.

Arte no Reencontro

Estamos de Volta!
Aniversários
De 4 a 10 de Agosto
4 Clara Reis de Oliveira  F3M 
4 Júlia Machado de Oliveira  TCM 
4 Alice Magalhães Brandão  F2M 
5 Letícia Delgado Musse  TET 
9 Beatriz Netto Fuchs  TEM 
9 Vicente Moura Varella  TGM 
9 Nina T da C C de Magalhães  TGT 
9 Tomaz D'avila Pegado  TFT 
10 Julia Sawyer Magalhães  F9T 
10 Olivia Jobim E S B da Silva  F4M 
10 Luiza Carvalho da Rocha Wine  F2M 
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