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Para Todos
Reafirmando Valores
Em tempos de reflexão sobre o destino da nação, o futu-
ro de nossas crianças e jovens e da educação, quere-
mos reafirmar nossos valores, explicitados em nossa
Proposta Pedagógica (link). São princípios que nortei-
am nossas crenças e fazer pedagógico.
"Tomamos como referências éticas os valores procla-
mados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e
na dos Direitos das Crianças; a crença na democracia,
na solidariedade e na fraternidade como valores univer-
sais; a busca da participação, da livre expressão e do
respeito mútuo; a necessidade da escuta cuidadosa e a-
morosa das diferentes inquietações, necessidades, an-
seios e sonhos de cada pessoa, grupo, povo ou nação;
a certeza de que a paz política, social e econômica é o
único ambiente propício para o desenvolvimento huma-
no."

Questionário de Avaliação
Se você ainda não respondeu ao questionário de avalia-
ção, não deixe de participar! Esse retorno é muito impor-
tante para repensarmos a escola, planejarmos o novo a-
no, buscando mudanças e adaptações que possam me-
lhor atender às demandas das famílias e de nossos alu-
nos. 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 preenchido 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 seguintes
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 limites. Esse
foi o tema do nosso quarto Papo Aberto. Na quinta-feira
passada recebemos Inês Delorme e Angela Borba para
pensar sobre práticas educativas da escola e da família,
que possam atender aos princípios de liberdade, respei-
to e participação das crianças sem, contudo, abrir mão
dos contornos e limites necessários.
Vimos que um trabalho no qual a liberdade e a participa-
ção das crianças são respeitadas e valorizadas não po-
de prescindir de referências éticas claras, que estejam
presentes, favorecendo a construção de uma convivên-
cia 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 co-
mo manifestação principal da infância e ferramenta para
compreensão do mundo.
Encerramos assim o ciclo de palestras comemorativo
dos 70 anos de nossa escola. Esperamos ter proporcio-
nado momentos prazerosos de reflexão e formação, tan-
to para nossa equipe de professores como para os pais,
que dividem conosco a tarefa de educar.

Avisos Pereira
Projeto e Arte
Para finalizar os projetos das turmas, continuaremos a
expor nos murais da escola algumas produções feitas

pelas crianças ao longo deste semestre. Estão todos
convidados a apreciar!
De 30/10 a 5/11 - Turmas da Mão e da Pele.
De 6 a 12/11 - Turmas do Coração, do Movimento e do
Amor.

Passeio
Na próxima sexta-feira, 9/11, a Turma do Cérebro visita-
rá a exposição Basquiat, no CCBB. O lanche será nor-
mal.

Bandejas de Isopor
A Turma da Pupila está aceitando doações de bandejas
de isopor. Quem puder contribuir com essas embala-
gens descartáveis higienizadas, favor enviar até a próxi-
ma sexta-feira, 9/11.

Sobre as Turmas
Presente para a Pereira
Isabela, mãe da Maria (TGM), presenteou a escola com
um material que instiga a escrita de muitas palavras: pe-
quenas caixas de luz e quadros com letras móveis. As
crianças curtiram bastante o presente e vêm usando em
diferentes propostas da escola.
Obrigada pelo carinho, Isabela!

Hoje Tem Espetáculo?
As Turmas do Coração, do Amor, do Movimento, do Cé-
rebro, da Barriga e da Mão assistiram ao espetáculo cir-
cense Intermezzo, do Teatro de Anônimo, na Fundição
Progresso. Foram momentos de muita gargalhada, inte-
gração e diversão para todos. O tema Circo fará a cos-
tura da nossa Festa de Encerramento deste ano e, de
forma brincante, nossas crianças terão oportunidade de
revisitar os estudos sobre o corpo através das caracte-
rísticas dos personagens do picadeiro.
Essa primeira aproximação com o universo encantador
do circo trouxe muita alegria.

Hoje Tem Espetáculo?

Caretas no Cérebro
Inspirados na brincadeira popular Caretas, narrada em
Terra de Cabinha, de Gabriela Romeu, as crianças da
Turma do Cérebro confeccionaram máscaras feitas de
papelão.
"A gente descobriu que os Cabinhas fazem máscaras
chamadas caretas. Eles assustam as pessoas e pedem
comida. Junto com a careta eles usam um chicote, que
é a macaca. Quando os Cabinhas usam a careta eles
não têm medo de nada e fazem muita bagunça. Conhe-
cemos O Livro das Caras, de Claire Didier, que apresen-
ta cabeças representadas por vários artistas. Depois,
brincamos de fazer caretas com o rosto, mexendo os o-
lhos, a boca e a bochecha."
(Texto coletivo)

Coração Acelerado
Que emoções fazem seu coração acelerar? Que luga-
res, pessoas, medos ou vivências fazem seu coração

bater mais forte? A Turma da Pupila já sabe que é no
cérebro que se dá a origem do comportamento, dos
sentimentos e pensamentos das pessoas e que o cora-
ção é afetado quando todas essas experiências geram
uma emoção.
Quando levamos um susto ou passamos por um mo-
mento de muita alegria, sentimos um aperto no peito.
Descobrimos que é por isso que as pessoas associam
os sentimentos ao coração.
Em roda, compartilhamos o que nos causa uma grande
emoção, o que faz o nosso coração palpitar!
"Fogos de artifício e dormir na minha tia." (Guilherme)
"Pesadelos." (Anita)
"A música O Goleiro não Pode Falhar." (Joaquim)
"Quando meu dindo vem me buscar." (Emília)
"Ir no parquinho." (Laura)
"Comemorar um gol." (Antonio Bento)
"Bolo de chocolate com doce de leite." (Nina P.)
"Rugido da onça pintada." (Clara L.)
"Uma bola se aproximando rápido." (Gabriel)
"Perder no jogo do Bayblade." (Theo)
"Parque de diversões." (Carolina)
"Comer chocolate." (Clara T.)
"Dormir na casa do vovô." (Nina C.)
"Comer Bis." (Leticia)
"Brincar." (Antônio)
"Susto da minha irmã." (Zoé)
"Comer chuchu." (Malu)
"Pizza." (Arthur)
"O parque Universal na Disney." (Noah)

Coração Acelerado

Caretas no Cérebro

Desafio com Equilíbrio
A Turma da Barriga foi surpreendida com um circuito. As
crianças tentaram superar os desafios e, segundo elas,
foi necessário ter:
"Concentração." (Laura)
"Equilíbrio e confiança." (Júlia)
"Cuidado para não cair." (Alice)
"Paciência." (Vicente)
"Inteligência." (João J.)
"Músculos." (Rafael)
Tudo isso foi muito importante e o equilíbrio era o prota-
gonista do nosso desafio. Mas como o corpo se equili-
bra?
"O cérebro pensa e fala com as outras partes do corpo.

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


As partes do equilíbrio." (Júlia)
"Tem que ter um pé pequenininho." (Nicolas)
"Tem que ser leve." (Rafaela)
Será que é isso mesmo? Juntos, descobriremos!

Desafio com Equilíbrio

Finalizando o Projeto
A Turma do Esqueleto pesquisou hindus, tribos africa-
nas e índios e descobriu que esses povos pintam seus
corpos para celebrar; participar de rituais e lutas; dife-
renciar tribos; ou se embelezar.
A turma modelou, com papel machê, uma cuia inspirada
na cerâmica marajoara e, assim, finalizou a pesquisa
sobre pintura corporal. Mas e a maquiagem? Ela tam-
bém serve para deixar as pessoas bonitas? Claro que
sim, mas tem um personagem que usa a maquiagem
para divertir as pessoas. Você já sabe quem é? Ele é
conhecido como ladrão de mulher! Tem palhaçada che-
gando no pedaço...

Visita do Dentista
Ao começar a investigação sobre a boca, a Turma da
Mão se mostrou muito curiosa em relação aos dentes, já
que muitas crianças estão com alguns moles, outros
nascendo e muitas janelinhas aparecendo. Foram tantas
dúvidas, que resolvemos fazer uma carta a um pai da
turma, que é dentista, listando todas as curiosidades,
para que um especialista nos auxiliasse nessa pesquisa.
Alexandre, pai do amigo Rodrigo P., recebeu a cartinha
da turma, preparou um material bem bacana e, gentil-
mente, veio nos visitar, tirando todas as dúvidas das
crianças. E olha que não eram poucas!
"O Alexandre veio aqui na escola para falar sobre os
dentes porque ele é dentista. A gente queria descobrir
como é a boca e o dente por dentro e ele nos contou tu-
do! Conhecemos os nomes dos dentes e o que cada um
faz: os incisivos cortam, os molares amassam e os cani-
nos rasgam os alimentos. Descobrimos que o dente é a
parte mais dura do nosso corpo, até mais que o osso. E-
le contou que dentro do dente, na polpa, tem sangue, e
que as crianças têm vinte dentes, os adolescentes têm
28, e os adultos podem ter 32. Os dentes de leite são
chamados assim porque são mais brancos que os per-
manentes e são formados quando os bebês estão ma-
mando. Os dentes permanentes são maiores e mais for-
tes que os de leite. Precisamos cuidar muito bem deles
porque pode dar cárie e, se o permanente cair, não nas-
ce outro. Temos que escovar os dentes e a língua, prin-
cipalmente antes de dormir e antes de ir pra escola. De
noite a saliva para de trabalhar e as bactérias podem
entrar no seu dente e deixar você com cárie. A saliva a-
juda a proteger a boca. O Alexandre mostrou fotos dos
dentes com cárie e trouxe um modelinho (manequim) de
dente pra gente ver. Trouxe também vídeos do Rodrigo
escovando o dente e no consultório do dentista, que é o
pai dele. Achamos os vídeos muito legais e gostamos
bastante da visita."
(Texto coletivo)

Exposição Memórias
As crianças da Turma da Pele fizeram um passeio pela
escola para apreciar algumas produções de artes plásti-
cas produzidas durante o semestre. Aos pouquinhos fo-
ram lembrando de cada detalhe e cada memória guar-
dada com carinho.
Os trabalhos são fruto das pesquisas e tiveram um sig-
nificado muito especial para cada criança. Algumas fa-
mílias já visitaram a exposição e foram guiadas pela me-

ninada.
Convidamos todos para a visita. Vale a pena tirar um
tempinho para apreciar esse trabalho que revela o orgu-
lho e o envolvimento de todos ao compartilhar suas me-
mórias e outras aprendizagens.

Exposição Memórias

Visita do Dentista

Aprontações do Saci
Após conhecer a história do Saci, a Turma do Coração
recebeu uma inesperada visita do travesso. Para contar
essa aventura, as crianças produziram um texto coleti-
vo.

"Aprontações do Saci na Turma do Coração

Dia 31 de outubro foi o dia do Saci e nós lemos a lenda
dele. Mais tarde, nós levamos um susto porque a sala
estava toda bagunçada e tínhamos arrumado. Estáva-
mos no pátio quando o Saci entrou e deixou pegadas de
lama, colocou algumas cadeiras em cima das nossas
mesas, deixou também um recado no quadro que dizia
'Gostaram de mim, turma do Coração?' Assinado Saci.
Ao lado do bilhete dele, carimbou a mão com lama. Ele
bagunçou os sapatos de todo mundo, soltou uma corda
do violão e colocou o copo do Vitor em cima do ar condi-
cionado. Tivemos muito trabalho para arrumar a sala e
algumas crianças ficaram com medo dele aparecer de
novo. Nós conseguimos deixar tudo como estava antes
e fizemos esse texto para contar o que aconteceu com a
nossa turma."

Aprontações do Saci

Textura e Consistência
A Turma do Amor estudou o último sentido do corpo hu-
mano e explorou o superpoder do tato. Investigou dife-
rentes materiais e fez o experimento do ovo imerso no
vinagre. O que será que vai acontecer?
"O ovo vai se desmanchar", "o ovo vai mudar de cor", "o
ovo vai explodir", foram algumas hipóteses pensadas
pelas crianças, que acompanharam o processo com an-

siedade.
Logo observaram bolhas, muitas bolhas e, no dia se-
guinte, perceberam que a coloração da casca tinha mu-
dado: estava mais clarinha e uma fina camada marrom
tinha surgido em torno do ovo.
No final do experimento notaram, surpresas, que o ovo
não era mais duro e levemente poroso; estava envolvido
por uma membrana fina, lisa e quase transparente. Pa-
recia mágica: "O ovo agora é molinho!"

Textura e Consistência

Pequenos Poetas
Livros de poesia estão habitando a sala da Turma do
Movimento. A escrita sensível de Cecília Meirelles, Ma-
noel de Barros, Ferreira Gullar, Paulo Leminski, Arnaldo
Antunes, Sonia Junqueira, entre outros, anda colorindo
a imaginação e as ideias dos alunos.
O ritmo da leitura, as rimas, repetições de sons e a or-
ganização da escrita foram algumas características de
estilo que as crianças perceberam.
Depois de pesquisar poesias em casa, com suas famíli-
as, chegou o momento de escrever alguns versos. Bus-
car algo que inspirasse nossos pequenos poetas foi um
desafio. Com criatividade, eles falaram sobre seus te-
mas preferidos. E assim vamos ampliando o repertório
de gêneros textuais.

"Belas Flores

Flores do meu jardim
são tão belas que crescem em mim.
Flores do meu jardim,
eu gosto delas e elas de mim"
(Maya)

"Messi

A bola
rola
rola
no pé do Messi
dribla
chuta
faz gol
todos comemoram"
(Bernardo S.)

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 Penido Antunes  F2T 
9 Luiza Mafra Soares  F5M 
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