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Para Todos
70 Anos de Arte e Educação
Revisitando os álbuns antigos de nossa escola, encontramos imagens que repre-
sentam nosso percurso. Vamos compartilhando aos poucos essas imagens duran-
te esse período de comemorações. As de hoje são das décadas de 50 e 60.
Agradecemos a adesão de muitos pais e professores ao Papo Aberto - O Corpo na
Arte e na Educação, que acontecerá na próxima quinta-feira. Adoraríamos ter con-
seguido um espaço que pudesse acolher todos os interessados e pedimos descul-
pas aos que não conseguiram se inscrever dessa vez. Na programação comemo-
rativa dos 70 anos de nossa escola, prometemos outras oportunidades, momentos
de reflexão sobre temas importantes para nossa comunidade escolar e festa! Em
breve divulgaremos.

70 Anos de Arte e Educação

Avisos Pereirinha
Reunião de Pais
A presença das famílias é muito importante para que, juntos, possamos acompa-
nhar de pertinho o percurso escolar das crianças.
Lembramos que depois das 18h não temos funcionários disponíveis para cuidar
das crianças. Por isso, não é possível a presença delas durante as reuniões notur-
nas.
Turma do Corpo (TAM) - 30/8 (qui) - 18h
Turma do Pé (TAT) - 30/8 (qui) - 18h
Turma da Careta (TBM) - 13/9 (qui) - 18h
Turma da Boca (TBT) - 13/9 (qui) - 18h
Turma da Cambalhota (TCM) - 20/9 (qui) - 18h
Turma do Umbigo (TCT) - 20/9 (qui) - 18h

Sobre as Turmas
Arte e Natureza
Brincar com a areia tem sido muito divertido e uma experiência enriquecedora para
a Turma do Corpo. Sendo uma brincadeira neutra, com ampla possibilidade de in-
terações e propícia ao desenvolvimento sensorial, voltamos a apresentá-la, desta
vez em potes de diferentes tamanhos, para auxiliar o processo de pesquisa e ex-
ploração.
O material serviu também como ferramenta para o trabalho de artes visuais em u-
ma colagem coletiva. Carregar a areia até o papel foi um desafio para os peque-
nos, que precisaram movimentar o corpo e equilibrar a areia cuidadosamente, para
que chegasse ao destino pretendido.

Água, Brincadeira e Pesquisa
As atividades de sensibilização para o novo projeto da Turma do Pé continuam. A-
proveitamos uma tarde de sol para explorar e brincar com mais um elemento da
natureza: a água. No pátio da frente, as crianças se surpreenderam ao encontrar

bacias com água e alguns utensílios de medida. "Uau... É água!", disseram alegre-
mente. A turma rapidamente se envolveu com os elementos, criando um ambiente
propício à investigação e à pesquisa. Algumas crianças optaram por encher, esva-
ziar e transportar a água dos potinhos e funis; outras se empenharam em fazer bo-
lhas com o canudo.
Foi uma tarde de muito prazer lúdico e sensorial.

Água, Brincadeira e Pesquisa

Arte e Natureza
Batuque na Cozinha
Depois de listar, em meio a uma conversa animada, os ritmos e danças conheci-
das, a Turma da Careta foi surpreendida com um vídeo. Conhecemos Batuque na
Cozinha, de João da Baiana. Perguntamos que ritmo seria aquele, e o amigo Rafa-
el foi certeiro: samba! Música, movimento, uma festa, um batuque e, é claro, carna-
val!
Sambamos a valer, mexendo nosso corpo, principalmente nossos pés, com as
mãos na cintura e muita alegria, atentos à movimentação corporal e às sensações
despertadas.
Conhecemos também O Segredo da Oncinha. No enredo de Maria Machado, a on-
ça Afonsinha e outros animais da floresta fazem fantasias e participam dos ensaios
da bateria para o carnaval. Uma verdadeira folia!

Danças e Gêneros Musicais
Inspiradas na narrativa Ana, Guto e o Gato Dançarino, as crianças da Turma da
Boca se empenharam, com capricho e dedicação, em um trabalho de artes visuais
que foi exposto na Secretaria da Pereirinha.
Nossas conversas sobre gêneros musicais e danças - balé, sapateado, hip hop,
rock, samba, forró - vêm animando nossas rodas. Embaladas pelo som das can-
ções, as crianças dançaram pelo salão, experimentando movimentos corporais a
partir da percepção que tinham dos ritmos que iam conhecendo.



Boneca Gente
A literatura infantil está sempre presente nas manhãs da Turma da Cambalhota.
Nas rodas de leitura, as crianças têm a oportunidade de conhecer diferentes gêne-
ros, autores, ilustradores, e de compartilhar com os amigos as histórias que levam
para casa.
Com Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, mergulhamos no universo do
Sítio do Picapau Amarelo. Conhecemos a casinha branca onde moram Dona Ben-
ta, Tia Nastácia, Narizinho e Emília, a boneca de pano que visitou nossa escola e
animou as crianças, envolvendo-as ainda mais nas nossas pesquisas.
"A Emília é molinha, ela não tem osso, a gente é duro." (Miguel J.)
"A gente tem muito sangue, a Emília é uma boneca, ela tem um monte de pano."
(Maria Luisa)
"Não tem só pano não, o cabelinho não é de pano." (Tomás)
"Tem uns botões também." (Max)
"Ela é é uma boneca, mas tem coisas que boneca não tem." (Marina)
"Ela anda e fala." (Cauã)
Dançamos, brincamos e demos muitas cambalhotas com essa boneca bagunceira
e encantadora.

Boneca Gente

Batuque na Cozinha
Isso É Coisa de Saci!
Ao chegar à sala, a Turma do Umbigo foi surpreendida com uma bagunça danada!
Cadeiras e mesas de pernas pro ar, lixeira fora do lugar, palitos, canudos e outras
sucatas espalhados no chão... Uma confusão tremenda! Perguntamos quem pode-
ria ter feito aquela travessura. E a resposta veio em coro: o Saci! A empolgação to-
mou conta e, em roda, todos deram sugestões para capturá-lo.
"Podemos pegar uma garrafa, uma peneira e um tampão de garrafa, aí a gente se-
gura para ele não sair mais." (Lia)
"A gente pode ver onde ele está voando, pega uma garrafa e aí devolve as coisas
das pessoas que ele pegou." (Maria L.)
"A gente pega uma garrafa, uma rolha e deixa ele o tempo inteiro para ele não ba-
gunçar mais a escola." (Vicente L.)
Apreciamos o Saci retratado pela Tarsila do Amaral, e tratamos de observar o cor-
po e as características do personagem. Foi um tal de Saci pra lá, Saci pra cá... E
as crianças, com muita criatividade, moldaram em argila os próprios sacis. Um de-

safio e tanto!

Isso É Coisa de Saci!

Danças e Gêneros Musicais

De Todos
Na Corda Bamba na Travessa
Na Corda Bamba (link) é um site especializado na curadoria de livros infantis. Bel-
la, professora da F4T e autora do site, estará neste sábado na Livraria da Travessa
de Botafogo dando dicas, lendo histórias e ajudando crianças e adultos na escolha
dos livros para a infância. O evento acontecerá das 11h às 13h. Não percam!

Aniversários
De 18 a 24 de Agosto
18 Beatriz Barros Guedes  F1AT 
18 Olivia Lazoski Libanio  TAM 
18 Theo Cox Daflon  TET 
18 Helena Lazoski Gonçalves  F1M 
18 Priscilla de Almeida da Silva  AUX 
19 Leticia Siqueira da Costa Marques  F5T 
19 Jade Domingues de Moura  AUX 
21 Theo Colker Assunção Fulgêncio  F3T 
21 Daniel Hoette Mack  TCM 
21 Rafael Filgueiras Chiminazzo  TFM 
21 Felipe de Carvalho Rabha Ruiz  TEM 
22 Antonio Lacombe Romano Vaz Moreira  F7T 
22 Breno Padilha Borges dos Santos  F9M 
23 João Augusto de Lucena Telles  TGM 
24 Vicente Pereira Pertersen Duarte  F4T 
24 Leo Borensztein  F1M 
24 Sofia Jobim E Souza Borges da Silva  F7M 
24 Gabriel Obón Echavarren  F9M 
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