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Para Todos
Questionário de Avaliação
Todos os anos contamos com a avaliação de
vocês para repensar a escola. Sugestões e críti-
cas são fundamentais para que possamos tra-
çar novos rumos, aperfeiçoando estratégias pa-
ra melhorar o atendimento aos alunos e às famí-
lias. Contamos com sua participação respon-
dendo ao Questionário de Avaliação (link).
O prazo para o envio do formulário vai até
12/11, segunda-feira.
As reuniões de avaliação serão nas seguintes
datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg)
Fundamental I e II - 27/11 (ter)

Matrícula de Alunos Novos
O período de prioridade de atendimento aos que
nos visitaram interessados em vagas na Educa-
ção Infantil terminou na semana passada, em
11/10. A partir desta semana começamos a a-
tender por ordem de chegada, de acordo com a
disponibilidade para cada faixa etária e turma,
das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30.
Para as turmas de Ensino Fundamental, o pe-
ríodo de matrículas será de 24 a 26/10, depois
de divulgados os resultados do processo de a-
valiação e convivência, realizado nesta semana,
de 16 a 19/10. Para mais informações, entre em
contato por telefone com a Secretaria:
2538-3231.

Papo Aberto 4
Dando continuidade ao Ciclo Papo Aberto, que
comemora os 70 anos da Sá Pereira, recebere-
mos Inês Delorme e Angela Borba, doutoras e
professoras da UERJ e UFF respectivamente,
para lançar um olhar para os pequeninos da E-
ducação Infantil com o tema Educar com Liber-
dade não É Educar sem Limites.
Cuidados, proteção e segurança em relação às
crianças não podem impedi-las de brincar livre-
mente, experimentar, inventar, descobrir e to-
mar certas iniciativas. Ao mesmo tempo, a au-
sência de contornos educativos e a desatenção,
em casa ou na escola, desfavorecem um desen-
volvimento pleno e feliz. A medida do cuidado
dos adultos é uma equação que envolve muitos
elementos, varia nas diferentes famílias e pode,
em algum momento, ser confundida com amor e
carinho.
Vamos conversar sobre tudo isso?
Dia 25/10, quinta-feira, às 18h30, no Auditório
da Pequena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa,
4.866, Lagoa.
Mas atenção: as vagas são limitadas!
Link para inscrição

Avisos Pereirinha
Passeios
Turmas da Boca e do Umbigo - 25/10 (qui) - C-

CBB.
Turmas da Careta e Cambalhota - 9/11 (sex) -
CCBB.

Papo Aberto 4
Projetos e Arte
Com muito carinho, nos dedicamos às comemo-
rações dos 70 anos da escola. Preparamos nos-
so delicioso encontro no Jardim Botânico e or-
ganizamos as palestras do Papo Aberto, optan-
do por não fazer a Mostra de Artes da Ed. Infan-
til.
Para finalizar os projetos das turmas, vamos ex-
por nos murais de entrada da escola algumas
produções feitas pelas crianças ao longo deste
semestre. Estão todos convidados a apreciar.
Divulgaremos semanalmente quais turmas esta-
rão expondo seus trabalhos. Aguardem!

Sobre as Turmas
Carta de Memórias
A Turma do Corpo fez uma retrospectiva do que
fez com os materiais naturais. A partir dos regis-
tros do blocão e da boa memória dos pequenos,
listamos os materiais e o modo como os utiliza-
mos em nossas brincadeiras sensoriais e nas a-
tividades de artes.
O exercício da memória foi muito importante pa-
ra que pudéssemos escrever uma carta para a
Turma do Pé. A ideia de trocar experiências vi-
venciadas na escola surgiu da observação de
nosso mural coletivo, que está exposto no pátio
da frente. O que será que a Turma do Pé tem
feito com os elementos da natureza? Como as
crianças usam o corpo nessa exploração?
Quais brincadeiras elas gostaram de fazer?

Brincadeiras com o Ar
Envolvida com as brincadeiras relacionadas aos
elementos da natureza, a Turma do Pé recebeu
a visita da Moema, coordenadora de Artes do
Ensino Fundamental. Ela veio fazer bolhas de
sabão gigantes com as crianças!
Os pequenos ficaram atentos às etapas da mis-
tura de detergente, água e glucose de amido.
Conversamos sobre o ar, o movimento e o ven-

to, que permitem que as bolhas sejam forma-
das.
Moema trouxe uma "vareta mágica" e as crian-
ças ficaram encantadas, esticando-se para es-
tourar as bolhas.
As brincadeiras envolvendo o ar provocaram
grande movimentação corporal e inspiraram a
meninada a correr, pular, "voar", soprar... .
Nesse embalo, pusemos água misturada com
tinta de azul num tabuleiro de assar e fizemos
barquinhos de papel. As crianças foram desafia-
das a soprar com canudos em direção aos bar-
quinhos. Por que o barquinho se move quando
sopramos?
Juntos, concluímos que o barco se movia por
causa do ar que saía de nossa boca. Do mesmo
jeito que eram formadas as bolhinhas de sabão.
Inspirados nessas atividades, fizemos uma pin-
tura com canudinhos, soprando a tinta no papel.
Foi preciso muito fôlego, concentração e coor-
denação.

Brincadeiras com o Ar

Carta de Memórias
Conhecendo o Hip Hop 
A dança, a música e suas relações com o corpo
e a cultura estão de vento em popa na Turma
da Careta. As crianças foram surpreendidas
com uma novidade: uma sala repleta de fotos
por todos os lados. Quem eram aquelas pesso-
as nas fotos? O que elas estavam fazendo?
Que partes do corpo utilizavam para fazer os
movimentos? Será que conseguiríamos fazer
também?
Foi assim que demos o pontapé inicial em nos-
sas pesquisas sobre o hip hop, enfatizando a
breakdance. Observamos as fotos com atenção,
assistimos a alguns vídeos de apresentações
desse estilo de dança de rua e descobrimos que
a breakdance se inspirou até nas artes marciais,
como o kung fu.

https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2
https://www.sympla.com.br/papo-aberto-4---educar-com-liberdade-nao-e-educar-sem-limites__384633


Então, nos aventuramos na tentativa de experi-
mentar e explorar alguns movimentos, perce-
bendo detalhes marcantes, como os gestos
bruscos, por vezes acrobáticos, os movimentos
ondulatórios, a rotação do corpo, apoiando-se a-
penas na cabeça ou nas costas, e os movimen-
tos das pernas, como moinho de vento, ou o ar-
rastamento dos pés.
As crianças ficaram empolgadas com essa dan-
ça tão animada, que despertou a criatividade do
grupo.

Conhecendo o Hip Hop

Retrospectiva
As pesquisas da Turma da Boca relacionadas
ao forró e sua relação com o corpo nos trouxe-
ram muitos aprendizados e descobertas. Para
relembrar momentos importantes desse percur-
so, construímos um texto coletivo:
"Pesquisamos sobre o forró, conhecemos o Luiz
Gonzaga e escutamos Asa Branca, que é uma
música que dá vontade de mexer o corpo todi-
nho. No salão, dançamos coladinhos com o a-
migo e aprendemos alguns passos. Vimos no
mapa do Brasil o estado de Pernambuco, onde
nasceu o Luiz Gonzaga. Descobrimos que para
tocar forró precisamos de três pessoas: uma pa-
ra tocar sanfona, outra para tocar zabumba e
outra para tocar triângulo. Também conhece-
mos o Mestre Vitalino, um artista que faz bone-
quinhos de argila. Gostamos muito de conhecer
o forró!"

Retrospectiva

Mudanças no Corpo
A Turma da Cambalhota continua se encantan-
do com a magia do Sítio do Picapau Amarelo.
Conhecemos um pouco mais a Dona Benta, que
conta muitas histórias para Narizinho, Pedrinho
e Emília. Conversamos sobre as características
dessa avó e sobre as mudanças que acontecem
com nosso corpo à medida que o tempo passa.
Para complementar, lemos O Espelho de Lelê,
de Valéria Belém. Na história, a menina Lelê
percebe que cresceu e não consegue se reco-
nhecer diante do espelho, estranhando todas as
transformações que observa em seu corpo. E o
nosso corpo, também mudou?
"Primeiro a gente era bebê." (Daniel M.)

"Na barriga da mamãe a gente também cresce,
aí quando cresce muito o doutor abre pra tirar."
(Miguel J.)
"Quando a gente nasce é um corpo de bebê hu-
mano." (Marina)
"Nascemos com uma cabeça pequenininha."
(Max)
"O meu cabelo mudou, era mais escurinho."
(Tomás)
"A minha mão era fofinha, agora é dura." (Rafa-
el)
"Meu cabelo era curtinho." (Julia)
"Estão nascendo os dentinhos da Flor, ela não
tinha." (Max)

Mudanças no Corpo

O Corpo do Curupira
Foi com muita empolgação que as crianças da
Turma do Umbigo trouxeram para a nossa roda
peças de roupa que não lhes cabiam mais. A-
tentas, perceberam o quanto seu corpo já havia
crescido.
Ainda inspirados em histórias que apresentam
personagens com características peculiares em
seus corpos, retomamos as conversas sobre o
Curupira. O encanto por esse personagem fol-
clórico, protetor da floresta e dos animais, foi re-
gistrado no papel, com tinta e pincel, e também
através de falas interessantes:
"O corpo é diferente do nosso porque os pés
são virados pra trás e o da gente é pra frente."
(Nina)
"Ele tem pés pra trás, cabelo vermelho e uma
pele amarela. Seus dentes são verdes." (Maria
L.)
"Tem pés para trás, duas mãos, ele é verde e
os dentes também são verdes." (Rosa)

O Corpo do Curupira

De Todos
Pra Bagunçar
O grupo Cria desconstrói as fronteiras entre as
músicas para crianças e para adultos em seu
novo disco Pra Bagunçar, que será lançado em
um show especial neste domingo, 21/10, às

11h30, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
O trabalho convida o público a refletir sobre os
personagens clássicos da infância e ressignifi-
car suas histórias. Príncipes, princesas, vilões e
super-heróis são desconstruídos de forma bem-
-humorada e descontraída.
O show passa ainda por temas delicados, como
racismo e família, mas sem perder a leveza.
Ingressos a R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia).
Não percam!

A Nau Catarineta
Sob a direção de Raimundo Nicioli, pianista do
nosso Coral, e Claudia Ernest Dias, os Flautis-
tas da Pro Arte e os Flautistas da Marambaia a-
presentarão A Nau Catarineta, poema épico
português.
Será amanhã e domingo, 20 e 21/10, às 16h, no
Teatro do Centro Cultural Parque das Ruínas,
Rua Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa. Le-
vem as crianças para navegar vestidas de mari-
nheiros!
Mais informações no evento do Facebook
(link).

Physical Thinking
Charles Whatson, pai da Jess (F4M) e da Sam
(F1M), resolveu estender o assunto que iniciou
na primeira edição do nosso Papo Aberto, para
uma palestra sobre a importância do corpo em
processos cognitivos, com imagens e trechos de
filmes impactantes. A palestra, gratuita e aberta
ao público, será no dia 24/10, próxima quarta-
-feira, das 19h30 às 22h na EAV Parque Lage.
Serão distribuídas senhas a partir das 18h30.
Cheguem cedo para garantir a participação!

FIL
A 16ª edição do Festival Internacional Intercâm-
bio de Linguagens - FIL está a todo vapor. São
várias atrações nacionais e internacionais, no
Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto e no Te-
atro Riachuelo.
Não percam!
Mais informações (link)
Programação completa (link)

Aniversários
De 20 a 26 de Outubro
20 Lucas Moreno Lopez Lannes Bianco  TBM 
20 Ugo Peruch Marques  F2T 
20 Bernardo Simões  TFT 
21 Benício Granato Alemany  TAT 
21 Joana Cotrim Ivar Carneiro  TBM 
21 Leila Buarque de Freitas  F3T 
22 Antonia Jabor Mello Rosa  F2M 
23 Lorenzo Bellizia  F6M 
23 Rafaela Paterno Castelo Bertolini  TCM 
24 Ana Claudia Lopes dos Reis  AUX 
25 Antonia Rubin Roly  F7T 
25 Beatriz de Matos Doria  AUX 
25 Mateus Cordeiro de Mello Ribeiro  F6M 
25 Rebeca Queiroz Viveiros de Castro  PRO 
25 Vicente Rubin Roly  F7T 
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