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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 pa-
ra estudar, pesquisar, trocar experiências,
compartilhar cursos realizados, planejar, a-
valiar a proposta pedagógica, montar
sequências e projetos interdisciplinares,
calendários, participar de palestras, deba-
tes, programações culturais, entre outras
atividades e tarefas que organizam, sensi-
bilizam, trazem subsídios e motivação para
o trabalho do próximo semestre letivo.
Nesse último período tivemos alguns mo-
mentos muito especiais, para os quais de-
dicamos as três notícias seguintes.

Conversa Sobre Fotografia
Agradecemos ao Guto Pina, designer, fo-
tógrafo e pai da nossa escola, pela bela e
generosa conversa sobre fotografia. Além
de dicas técnicas, Guto trouxe valiosas re-
flexões sobre as ligações emocionais que
temos com nossas fotografias e suas anti-
gas etapas. Falou também sobre importân-
cia de abrirmos nossas mentes para as no-
vas relações que os jovens estabeleceram
com essas imagens a partir do acesso a
novas tecnologias, lidando naturalmente
com a efemeridade e publicização da ima-
gem.
Agradecemos também à Vanessa e à Tati,
nossas coordenadoras, pelo cuidado e ca-
rinho ao selecionar antigos registros da
nossa escola para ilustrar esse encontro
tão afetivo e produtivo ao mesmo tempo.

Conversa Sobre Fotografia

O Rio do Samba
Nossa equipe de professores visitou a ex-
posição O Rio do Samba: Resistência e
Reinvenção. Foi uma oportunidade para o
exercício do olhar transdisciplinar, tecendo
relações possíveis entre a exposição, o
nosso ofício de educador e o tema do pro-
jeto 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 caminho
do século 19 ao 21.

O Rio do Samba

Colonialismo e Colonialidade
O professor e pesquisador Luiz Antonio Si-
mas fechou a semana de estudos e plane-
jamento de nossa equipe pedagógica con-
tando sua trajetória e trazendo reflexões
que norteiam o seu trabalho literário e pe-
dagógico.
"Venho mais para apresentar problemas
do que soluções", disse ele. Durante sua
fala, pudemos perceber que os problemas
aos quais ele se referia trazem a urgência
de pensarmos a educação a partir do para-
digma decolonial, que prega sobretudo o
deslocamento do eurocentrismo, 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 reflexões muito instigantes sobre
a centralidade do colonialismo na nossa
história e no nosso corpo e de como este
colonialismo – datado histórica e temporal-
mente - nos legou a colonialidade - a he-
rança cultural atual que sempre busca a
Europa como modelo simbólico do que
queremos atingir.
Então, fica a reflexão: como superar a hie-
rarquização dos saberes e considerar as
diferentes tradições e sistemas de ideias
que nos formam (europeia, ameríndia e a-
fricana) como igualmente válidas?

Colonialismo e Colonialidade

Sobre as Turmas
Novidades
A Turma do Cérebro foi surpreendida no
retorno das férias. O espaço para a chega-
da das crianças passou a ser a sala de ar-
tes, onde são recebidas com atividades di-
versificadas como jogos e desenhos, entre
outras.
A novidade foi um dos assuntos presentes
nas rodas de planejamento. Para aprovei-
tar a conversa, refletimos sobre as regras
de convivência e a autonomia já conquista-
da.
Que o nosso semestre seja de muita farra,
aprendizagens e afeto.

Novidades

Reencontro
As crianças da Turma da Pupila retorna-
ram das férias cheias de saudade e com
muitas histórias para compartilhar com os
amigos e professores. Nas rodas de con-
versa, as crianças relataram passeios, via-
gens e encontros. Os relatos viraram dese-
nhos cheios de detalhes! Uma novidade
surpreendeu os pequenos: nosso ponto de
encontro passou a ser a sala de artes. A
criançada curtiu e já se adaptou à nova ro-
tina.
Conhecemos a nova capa da agenda, ob-
servamos os detalhes da ilustração e con-
versamos sobre possíveis caminhos para
nosso novo projeto. Recomeçamos o se-
mestre animados e torcemos para que ele
seja repleto de momentos especiais.

Reencontro



Retorno Animado
A Turma da Barriga retornou das férias a-
nimada. As crianças falaram sobre a sau-
dade dos amigos e professoras. Através
de um trabalho de arte e escrita espontâ-
nea, compartilharam os momentos de des-
canso e diversão que experimentaram nes-
se período longe da escola.
A turma também acolheu com carinho o
Nicolas, que está chegando à nossa esco-
la. As crianças ensinaram seus jogos favo-
ritos e se divertiram com o amigo novo.
Que venha mais um semestre cheio de de-
safios e conquistas!

Retorno Animado

Com a Corda Toda!
Com a energia renovada, a Turma do Es-
queleto retornou às aulas com a corda to-
da! Com auxílio do calendário e de palitos
de picolé, realizamos a contagem dos dias
de férias. Mas, afinal o que são as férias?

"As férias são os dias que ficamos em ca-
sa, sem ir à escola. Esses dias são muito
legais porque a gente aproveita e não faz
muita coisa. As férias no meio do ano fo-
ram curtinhas, ficamos só 16 dias em casa.
Mas deu pra viajar pra lugares legais, visi-
tar a casa dos avós e muito mais! No final
do ano podemos sonhar com o aeroporto e
viajar pra longe, jogar futebol, tomar sorve-
te, ir ao museu, ao teatro, ao cinema, brin-
car de várias brincadeiras maneiras e ir ao
clube. Vai dar até pra comprar figurinha to-
dos os dias!"
(Texto coletivo)

Recomeço
A Turma da Mão voltou das férias cheia de
histórias para contar e se animou com as
novidades encontradas por aqui: a entrada
agora é pela sala de jogos e a turma tem
um novo amigo, o Joaquim, que foi recebi-
do com carinho por todos.
Com alegria, a turma percorreu os espaços
da escola e apresentou nossa rotina ao
novo amigo. Brincamos, cantamos, pinta-
mos, ouvimos histórias e fizemos a apre-
ciação da capa da nova agenda, que cha-
mou a atenção do grupo. Juntos, identifica-
mos os elementos presentes na ilustração

e colorimos as agendas, atentos aos deta-
lhes.

Recomeço

Encontros e Reencontros
A Turma da Pele voltou das férias com e-
nergia renovada e muitas novidades para
contar sobre viagens, passeios e brinca-
deiras. As crianças ficaram muito felizes
em reencontrar os amigos e os professo-
res e acolheram com muito carinho a nova
amiga Antonia. Estamos aguardando a vol-
ta de alguns amigos que ainda não retor-
naram.
Além da nova amiga na turma, encontra-
mos outra novidade: agora iniciamos e ter-
minamos o nosso dia na sala de jogos.
Com muita disposição, retomamos algu-
mas atividades da nossa rotina e, a partir
da exploração da nova capa da agenda,
demos continuidade às conversas inicia-
das no final do semestre passado sobre o
novo projeto da turma.
Muitas descobertas e desafios estão a ca-
minho.

Novidades nas F1
Na volta às aulas, as F1 perceberam algu-
mas novidades: uma lista de nomes com
letras bastão maiúsculas e minúsculas e
um mural com desenhos e pinturas, que
despertou a curiosidade de todos.
Durante o Apoio Pedagógico, as crianças
realizaram uma atividade a partir do livro A
Fantástica Máquina dos Bichos, de Ruth
Rocha, e construíram uma máquina capaz
de misturar palavras. Quem esteve por a-
qui e participou desse período ocupou lu-
gar de ajudante e, junto aos professores,
mostrou para a turma como funciona essa
máquina. Num gostoso troca-troca de pala-
vras, os alunos se transformaram em me-
tade gente, metade bicho, e produziram i-
lustrações e escritas inspiradas na história.
A troca de sala entre a Turma do Movi-
mento e a Turma do Amor, e a chegada de
novos amigos trouxeram ainda mais ale-
gria aos grupos. Sejam bem-vindos Luísa
Camba (Turma do Coração), Luisa Nóbre-
ga e Rosa Góis, nossa aluna que esteve
longe por um tempo (Turma do Movimen-
to).
As crianças compartilharam também as
mudanças ocorridas em seus corpos du-
rante as férias: os cabelos que ficaram
mais compridos, ganharam mechas de co-

res diferentes ou que foram cortados, os
dentes que caíram...
E assim seguimos para mais um semestre
de crescimento e novas descobertas.

Novidades nas F1

Dança e Música
Pra Começar
Nas aulas de Dança das F1, começamos o
semestre nos alongando e aquecendo
nossos corpos, preparando-os para as es-
tripulias que estavam por vir. Em seguida,
testamos habilidades motoras em um cir-
cuito montado no salão e que possibilitou o
trabalho de equilíbrio, força e dos planos.

Pra Começar

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 Souza B da Silva  F4M 
10 Luiza Carvalho da Rocha Wine  F2M 
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