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Avisos Pereirinha
Reunião de Pais
A presença das famílias é muito importante para que, juntos, possamos
acompanhar de pertinho o percurso escolar dos nossos alunos.
Lembramos que depois das 18h não temos funcionários disponíveis para
cuidar das crianças. Por isso, não é possível a presença delas durante
as reuniões noturnas.
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

Passeios
Na próxima terça-feira, 28/8, as Turmas da Careta, da Boca e da Cam-
balhota visitarão a exposição O Rio do Samba: Resistência e Reinven-
ção, no Museu de Arte do Rio. Apenas o lanche da Turma da Boca será
coletivo. As turmas da manhã lancharão normalmente, na escola.

Sobre as Turmas
Tronco, Folhas, Galhos...
Novos materiais naturais foram trazidos para as brincadeiras da Turma
do Corpo. Folhas variadas, coletadas no chão e depois lavadas e secas,
foram apresentadas às crianças, que puderam observar e comparar ta-
manhos, cores e formas. Descrevemos as partes que compõem as árvo-
res e conversamos sobre a importância do respeito e do cuidado que de-
vemos ter com elas.
Na sala de artes, foi uma surpresa para os pequenos produzir pinturas
com carimbos de folhas de amendoeira. No salão, aproveitamos um deli-
cioso relaxamento, que incluiu "carinho de folhas" com sons da floresta.
Depois, inspiradas em fotografias de diferentes árvores e ao som de
Dona Árvore, de Bia Bedran, as crianças utilizaram os próprios corpos
para representar palmeiras imperiais, mangueiras, mamoeiros e cajuei-
ros.

Tronco, Folhas, Galhos...

Brincando com as Sensações
As brincadeiras com os elementos naturais continuam sendo experimen-
tadas pela Turma do Pé. As crianças participam de atividades com areia
e água, desfrutando de bons momentos de interação com esses mate-
riais, explorando movimentações e sensações.

Brincamos com os estados físicos da água. Pusemos no congelador di-
nossauros de plástico em um pote com água e tinta guache em formas;
descobrimos que tanto a água como a tinta tinham virado gelo. As crian-
ças se divertiram ao perceber o contraste entre o contato com o gelo e
com a água morninha.
Ainda explorando as possibilidades de brincadeiras, misturamos água
com nanquim. Além de alcançar o universo lúdico e simbólico, essas
brincadeiras geram muita conversa e formulação de hipóteses.
"Olha, um monte de gelo gelado." (Nuno)
"O corpo fica quentinho com a água morna." (Benício)
"O gelo dói a minha mão e a tinta de gelo vai congelar." (Luísa)
"Vou colocar a minha mão na água quentinha porque ela está muito fria
de gelo." (Olívia G)
"A água está quentinha, mas o dinossauro está um gelo." (Laura)
"A tinta de gelo vai sair pra gente brincar." (Alice S.)
Bernardo, nosso novo amigo, foi recebido com muito carinho pelas crian-
ças.
Seja bem-vindo, Bernardo!

Brincando com as Sensações

Samba no Pé 
Continuando nossos estudos sobre a movimentação corporal em ritmos
e danças, chegou a vez da Turma da Careta conhecer Heitor dos Praze-
res. Apreciamos obras que retratam o universo do samba, seus persona-
gens, espaços e instrumentos. Observamos os detalhes, as cores e os
principais aspectos e propusemos uma atividade diferente. Escolhemos
a obra de que mais gostamos, apontamos os tons mais marcantes e, ao
som de Batuque na Cozinha, sambamos sobre a tinta em um grande pai-
nel. As crianças sambaram explorando diversas sensações causadas
por esse ritmo e também pelo contato da tinta com os pés, em um mo-
mento de diversão e muita concentração.
Tem sido uma experiência muito rica iniciar o novo projeto da turma - O
Corpo na Dança - pelo samba, ritmo tão conhecido pelas crianças e tão
representativo da nossa cultura.

O Corpo no Samba
A Turma da Boca, que também tem explorado o samba, conheceu os pi-
oneiros João da Baiana, Pixinguinha, Donga, Tia Ciata e Heitor dos Pra-
zeres.
Aguçamos nossa escuta, identificando os principais instrumentos que
marcam o ritmo e como são tocados. Sambamos ao som de Batuque na
Cozinha, de João da Baiana. Animados, mexemos os pés, pusemos as
mãos na cintura e requebramos, atentos aos movimentos corporais. Uma
alegria só!



Da Cabeça aos Pés
Envolvida com o Sítio do Picapau Amarelo, a Turma da Cambalhota tem
explorado a personagem Emília. Conversamos sobre o corpo dessa bo-
neca de pano e suas características. O que ele tem de diferente do nos-
so?
As crianças conheceram também o livro Da Cabeça aos Pés, de Eric
Carle. Com os animais, que nessa história agitam as pernas, dobram o
pescoço e curvam as costas, exploramos as partes do nosso corpo e co-
mo podemos usar cada uma delas para nos movimentar.
Observamos as cores e técnicas utilizadas nas ilustrações e desenha-
mos uma pele de elefante. Aproveitamos para conversar sobre esse ór-
gão, formado por algumas camadas e presente também no nosso corpo.
A cada dia as crianças se envolvem mais com o nosso tema de pesquisa
e trazem novas contribuições para as nossas conversas.

Da Cabeça aos Pés

Samba no Pé

O Corpo no Samba
O Saci e o Bambu
O encanto pelo Saci tem rendido boas conversas na Turma do Umbigo,

que teve uma surpresa: um Saci de pano veio brincar com as crianças.
Descobrimos, nas muitas histórias contadas por aí, que ele não faz só
peraltagens: vive pela floresta protegendo as ervas medicinais e demais
plantas. E que o Saci nasceu do broto do bambu.
Então, deu vontade de conhecer o bambu. Para aproximar as crianças
de noções matemáticas, contamos os que havia em uma caixa, relacio-
namos com o número de crianças da nossa roda e vimos que... tinha
mais bambu do que criança!

O Saci e o Bambu

Dança e Música
Contando Histórias com o Corpo
Em meio a danças, brincadeiras e histórias contadas, as turmas da Edu-
cação Infantil têm sido apresentadas às ásanas da ioga. Posturas do
guerreiro, do sapo, da árvore, do cachorro, do gato e da palmeira leva-
ram as crianças a perceber, de forma lúdica, as possibilidades e limites
do próprio corpo.
E o novo desafio foi relaxar e respirar, equilibrando um barquinho de pa-
pel sobre a barriga.

De Todos
Arte Conecta para Pais
O curso Arte Conecta para Pais se propõe a agir e discutir a importância
da arte na educação, através de práticas artísticas adultas que resgatam
a imaginação. A criatividade praticada na infância vai se tornando cada
vez mais distante. Enquanto as crianças vivem o momento do criativo, os
adultos se distanciam dele. O criativo é característica natural da criança.
Quando nos aproximamos dele, nos aproximamos também da criança. O
curso é essencialmente prático, com abordagens teóricas pertinentes à
educação dos filhos. Informações no site do Arte Ação (link).

Aniversários
De 25 a 31 de Agosto
26 Thais Araujo Figueiredo  PRO 
26 João Schliemann Rangel Carneiro  F5T 
27 Arthur Lima Storino Alves  F5T 
27 Lourenço Cavanellas Rebello  F9M 
27 Gabriel de Moura Ungier  TEM 
28 Eric Dias Corrêa Caverzam  F6T 
28 Rodrigo Gomide Goldenstein  TGM 
28 Danilo Rocha Rogozinski  F6M 
28 Julia dos Santos Moraes  PRO 
29 Pina Rocha Vianna Von Kruger de Freitas  TGT 
29 Cristina Rocha dos Santos  AUX 
30 Olívia Milliet Lisboa  F5M 
30 Sofia Lei Ferraz de Oliveira  F1M 
30 Cintia Motta Donato Vitorino  AUX 
31 Cecília Regis Curty Saad  F1M 
31 Caetano Holanda Rossi  TBM 
31 Helena Arteiro Bicharra Pinto  TFM 
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