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Para Todos
Reafirmando Valores
Em tempos de reflexão sobre o destino da
nação, o futuro de nossas crianças e jovens e
da educação, queremos reafirmar nossos va-
lores, explicitados em nossa Proposta Peda-
gógica (link). São princípios que norteiam
nossas crenças e fazer pedagógico.
"Tomamos como referências éticas os valo-
res proclamados na Declaração Universal
dos Direitos Humanos e na dos Direitos das
Crianças; a crença na democracia, na solida-
riedade e na fraternidade como valores uni-
versais; a busca da participação, da livre ex-
pressão e do respeito mútuo; a necessidade
da escuta cuidadosa e amorosa das diferen-
tes inquietações, necessidades, anseios e
sonhos de cada pessoa, grupo, povo ou na-
ção; a certeza de que a paz política, social e
econômica é o único ambiente propício para
o desenvolvimento humano."

Questionário de Avaliação
Se você ainda não respondeu ao questioná-
rio de avaliação, não deixe de participar! Es-
se retorno é muito importante para repensar-
mos a escola, planejarmos o novo ano, bus-
cando mudanças e adaptações que possam
melhor atender às demandas das famílias e
de nossos alunos. O questionário é composto
de algumas perguntas de múltipla escolha e
apenas três dissertativas (críticas, elogios e
sugestões), que são opcionais. Contamos
com sua parceria!
Questionário de Avaliação (link).
O prazo para o envio do formulário preenchi-
do vai até 12/11, segunda-feira, para que
possamos nos organizar para as reuniões de
avaliação, que têm como ponto de partida o
resultado dessa enquete. Serão nas seguin-
tes datas:
Ed. Infantil e F1 - 26/11 (seg), às 18h30.
Fundamental I e II - 27/11 (ter), às 18h30.
Não deixe de participar!

Papo Aberto 4
Educar com liberdade não é educar sem limi-
tes. Esse foi o tema do nosso quarto Papo A-
berto. Na quinta-feira passada recebemos I-
nês Delorme e Angela Borba para pensar so-
bre práticas educativas da escola e da famíli-
a, que possam atender aos princípios de li-
berdade, respeito e participação das crianças
sem, contudo, abrir mão dos contornos e limi-
tes necessários.
Vimos que um trabalho no qual a liberdade e
a participação das crianças são respeitadas e
valorizadas não pode prescindir de referên-
cias éticas claras, que estejam presentes, fa-

vorecendo a construção de uma convivência
harmônica com o outro, e de uma autonomia
moral.
Lembramos que a liberdade de expressão
não pode ser confundida com a ausência de
limites e que a restrição pode ser motivadora
e terreno fértil para o processo de criação.
Ressaltamos a possibilidade de proporcionar
um espaço rico de aprendizagens, sem abrir
mão da brincadeira como manifestação prin-
cipal da infância e ferramenta para compre-
ensão do mundo.
Encerramos assim o ciclo de palestras come-
morativo dos 70 anos de nossa escola. Espe-
ramos ter proporcionado momentos prazero-
sos de reflexão e formação, tanto para nossa
equipe de professores como para os pais,
que dividem conosco a tarefa de educar.

Avisos Pereirinha
Passeios
Turma do Pé - 8/11 (qui) - Oi Futuro do Fla-
mengo
Turmas da Careta e Cambalhota - 9/11
(sex) - CCBB
Turmas da Boca e do Umbigo - 27/11 (ter) -
MNBA

Projetos e Arte
Na próxima semana daremos continuidade
às exposições dos trabalhos de artes das tur-
mas da Pereirinha. Nosso objetivo é que as
famílias possam se organizar e escolher um
dia para vir à escola, na hora da entrada ou
da saída, e apreciar a produção das crianças,
que ficará exposta nos murais de entrada.
Fiquem atentos às novas datas, pois foi
necessário modificá-las.
Turma da Careta - de 6 a 9/11
Turma do Pé - de 13 a 23/11
Turma do Corpo - de 27 a 30/11
Turma do Umbigo - de 4 a 7/12
Turma da Cambalhota - de 11 a 14/12

Sobre as Turmas
Ar e Fogo 
A Turma do Corpo explorou dois novos ele-
mentos da natureza: o ar e o fogo. Com hipó-
teses elaboradas, as crianças conversaram
sobre a importância desses elementos em
nossa vida e, através da percepção sensorial,
sinalizaram como nos relacionamos com nos-
so corpo.
Em um momento muito relaxante, inspiramos
profundamente e expiramos com um grande
sopro. Na sala de artes, os pequenos con-
centraram-se para soprar a tinta no papel,
com a ajuda de um canudo.

Quando falamos sobre o fogo, as crianças lo-
go se posicionaram: "brincar com fogo não
pode! Queima!" Portanto, combinamos fazer
uma fogueira, em uma grande brincadeira,
misturando materiais sugeridos por elas: pa-
péis nas cores vermelha e amarela, pedras e
galhos. Para "acender", utilizamos lanterni-
nhas. Ao redor da fogueira, ouvimos uma his-
tória de lobo. Depois, ao som de Fogo Apres-
sado, de Ana Maria Moura, viramos bombei-
ros e apagamos o fogaréu.
Num outro momento, fomos à pracinha do
Largo dos Leões fazer bolhas de sabão. Con-
centrados, observamos o movimento das fo-
lhas embaladas pelo vento. Respiramos fun-
do para pegar fôlego e produzimos muitas
bolhinhas, que voaram pelo ar.
Foi muito divertido!

Ar e Fogo

O Fogo
"Na ciranda da vida o que não pode faltar?
Terra, fogo água e ar!"
(Ana Maria Moura)
Depois de muito brincar com a terra, o ar e a
água, as crianças da Turma do Pé conversa-
ram sobre o fogo, esse elemento que encan-
ta, aquece, acolhe, ilumina e provoca muitas
sensações. Quem já viu o fogo? Quais são
as cores do fogo? Para que serve o fogo? O
fogo é quente como o sol ou gelado como o
gelo? Conversamos também sobre o perigo
de brincar com o fogo e a importância de o a-
dulto estar junto quando as crianças estão
perto de fogueiras, lareiras, velas etc.
"O fogo queima o dedinho e a gente não po-
de ficar perto do fogão, porque tem fogo e é
perigoso!"
No salão, apreciamos imagens de fogueiras e
lareiras e ouvimos o barulhinho dos estalos.
Imitamos os movimentos das labaredas, ao
som de Labareda, Fogo Apressado e
Cirandeira, de Ana Maria Moura.
Na sala de artes, as crianças fizeram uma
composição usando tinta guache com as co-
res do fogo. Estão entusiasmadas e envolvi-
das com as pesquisas e descobertas, de-
monstrando, a cada dia, maior fluência para
se expressar, enriquecendo o vocabulário e

http://www.escolasapereira.com.br/post/8089
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https://goo.gl/forms/TYN22esPaQMo2JrY2


relacionando vivências cotidianas com os te-
mas pesquisados.
"O fogo é amarelo." (Benício)
"O fogo é vermelho." (Aurora)
"O fogo é abóbora." (Vicente)
"O fogo é da cor do sol." (Laura)
"Perto do fogo a gente fica queimado e no fo-
gão tem fogo." (Olívia G.)
"O sol é quente como o fogo." (Bento)
"Não pode chegar perto do fogo e nem brin-
car porque senão queima o dedinho." (Luisa)
"O fogo é muito quente e pode queimar o de-
do." (Beatriz)

O Fogo

O Grande Muro
Inspirada em grafites de Otávio e Gustavo
Pandolfo, conhecidos como Os Gêmeos, a
Turma da Careta construiu um muro com
dois personagens criados pelas crianças.
Inicialmente pintamos um grande painel com
tinta cinza e colamos tijolos pintados por ci-
ma, para simular os muros que esses artistas
costumam grafitar.
Em um segundo momento, os amigos Bento
G. e Joana desenharam, a lápis, bonecos
que a turma havia idealizado anteriormente,
levando em conta os traços marcantes dos
personagens que costumam ser retratados
pelos irmãos grafiteiros.
Para completar, pintamos os desenhos com
tintas preparadas com as crianças e, por fim,
contornamos os personagens com nanquim,
utilizando pincéis e cotonetes.
O trabalho foi feito com empenho, envolvi-
mento, atenção e cuidado. Nossos pequenos
ficaram muito felizes com o processo e com o
resultado final.
Venham todos apreciar, na semana que vem!

O Grande Muro

Passeio ao CCBB
As pesquisas voltadas para o corpo na músi-
ca e na dança vêm alimentando as tardes da

Turma da Boca com aprendizados e desco-
bertas. Pesquisando o gênero musical hip
hop e a arte do grafite, conhecemos alguns
artistas e visitamos a exposição de Jean-Mi-
chel Basquiat, no CCBB. O artista, que ga-
nhou popularidade por seus grafites e como
neoexpressionista, aguçou o olhar da turma,
que relatou a experiência:
"Nós fomos para o CCBB de ônibus porque
era muito longe. Quando chegamos lá, co-
nhecemos a Cintia, que mostrou os trabalhos
dele. Fizemos máscaras para colocar no ros-
to e ver os quadros de perto. Tinha o Tiranos-
sauro Rex verde; uma pintura que parecia o
Saci; o Flash, que tinha roupa vermelha e um
raio amarelo. Vimos o Braço de Ferro, o Coe-
lho Vermelho e uma parede cheia de pratos
pintados. Mas tinha um que não estava dese-
nhado. Descemos as escadas olhando o ele-
vador que subia e descia. Tiramos uma foto
na frente da parede que tinha o Basquiat.
Saímos do CCBB e entramos no ônibus para
voltar para a Escola. Fizemos um trabalho u-
sando um monte de material que ele usava:
borrifador, cola, jornal, canetinha e tinta. Gos-
tamos de lá. Foi muito legal e divertido!"

Passeio ao CCBB

Cor da Pele
O envolvimento da Turma da Cambalhota
com o personagem Tia Nastácia rendeu con-
versas interessantes e descobertas acerca
do nosso corpo e da nossa pele. As crianças
perceberam que não temos todos a mesma
cor e que nascemos com características dife-
rentes uns dos outros.
"Tem gente que é mais branquinha que as
outras." (Tomás)
"Eu sou mais escuro que o Tomás." (Miguel
A)
"Eu também sou mais escura que ele." (Maria
Luisa)
"Quando eu pego sol eu fico menos branqui-
nho." (Max)
Complementando nossas pesquisas, o amigo
Daniel Mack falou para a turma sobre sua vi-
agem à África do Sul, lembrando de Nelson
Mandela. Conversamos sobre como Mandela
foi um importante líder que lutou para que
não houvesse distinção entre as pessoas em
função da cor da pele.

Exposição do Basquiat
A Turma do Umbigo fez um agradável pas-
seio ao CCBB para visitar a exposição de Je-
an-Michel Basquiat. Fomos recebidos pelo e-
ducador Daniel, que nos encaminhou para u-
ma sala na qual as crianças produziram más-

caras inspiradas nas obras do artista. Em se-
guida, apreciamos alguns de seus trabalhos:
Coelho Vermelho, Braço de Ferro e Flash em
Nápoles. As crianças ficaram encantadas
com os quadros, e o espaço também chamou
a atenção de nossos pequenos:
"Como é lindo aqui!"
Depois, em roda, conversamos sobre o pas-
seio e as crianças relataram a experiência:
"Eu gostei da Turma da Boca ter ido também.
Achei muito legal e gostei do esqueleto que
mexe." (Benjamim R.)
"Eu gostei do quadro do Coelho Vermelho e
da exposição." (João)
"Lembro que vimos o quadro do Flash. Eu a-
chei a exposição incrível, o museu tem muita
coisa de corpo." (Tomás)
"Lembro da caveira e do Flash e achei super-
legal." (Gael)
"Eu gostei do Coelho Vermelho, achei a ex-
posição superlegal." (Francisco)
"Eu gostei da máscara que a gente fez e do
quadro do corpo do Basquiat." (Pedro)
"Gostei do esqueleto e do quadro do Basqui-
at." (Maria V.)
Para finalizar, as crianças realizaram traba-
lhos inspirados em Basquiat. Aguardem o re-
sultado.

Exposição do Basquiat

Aniversários
De 3 a 9 de Novembro
3 Isadora Maciel Netto  F3T 
3 Bernardo Dahmer Ferreira  F1BT 
4 Jose Flaksman Veloso  F4T 
5 Francisco Vianna Diaz  F4T 
5 Hugo Cardoso da Silva  AUX 
5 Aida Burnier da Silveira  AUX 
5 Lara Lage Moreno  F7M 
5 Mathias Kersten  F1AT 
5 Carolina Galvão Maia  F9T 
6 Patryck Esteves Motta  AUX 
7 Antonio Nery Abrantes  F9T 
7 Julia Bacellar Freudenfeld  F6T 
8 Miguel Galvão de Morais Perpétuo  F7T 
9 Alice Hoineff  F9M 
9 Antonio Oswaldo Cruz P Antunes  F2T 
9 Luiza Mafra Soares  F5M 
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