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U

m novo ano escolar se inicia! O que esperar? O que vamos aprender? Quantas
perguntas e curiosidades nos primeiros dias de aula. Pouco a pouco, esse grupo vibrante e
cheio de energia foi entendendo a rotina do segundo ano, fazendo muitas descobertas e
alcançando autonomia. Aprender a escutar o amigo, os professores e a sossegar o corpo
foram conquistas importantes para a harmonia da turma e o envolvimento com nossos
estudos.

Em ritmo de carnaval e alegria, iniciamos as discussões sobre o Projeto Institucional "As
Américas". A capa da agenda e a letra do samba, composto pela Manoela, embalaram
nossos primeiros passos. As imagens do continente americano, que chegaram para ilustrar
a capa do nosso caderno de Projeto, também possibilitaram uma bela viagem pelas
paisagens naturais das Américas. Fizemos um gráfico para representá-las e percebemos
que as florestas eram as imagens mais presentes no passeio. Então, por que não estudálas? A floresta é um tema bastante rico, que aponta para inúmeras possibilidades de
estudos sobre a natureza e sua diversidade. É, também, um espaço muito presente no
imaginário infantil. Um templo de magia e realidade, ficção e ciência.
A intenção era caminhar pelas terras da Floresta Amazônica e fazer uma pausa nas águas
do grande e fascinante Rio Amazonas, conhecer sua geografia e sua história e reconhecer
que rio e floresta rasgam outras terras, de outros povos no nosso continente. As crianças
logo se envolveram com o novo estudo! Conhecer sua fauna e sua flora era encantador.
Para dar conta de tantos materiais trazidos de casa, inauguramos um cantinho de Ciências.
Explorar esse novo espaço e descobrir um mundo de informações era um dos momentos
prediletos do grupo durante as nossas tardes.
O Atlas foi nosso grande parceiro. Nele localizamos nosso país, os nossos vizinhos e os
tipos de vegetação presentes nas Américas. Muitos vídeos e algumas apostilas também
contribuíram na aproximação com as principais características de uma floresta e sua
importância para a vida no planeta. Aproveitamos para tratar assuntos sérios como o
desmatamento e a extinção de algumas espécies, além de conhecer um pouco da
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biodiversidade dessa
região, muitas vezes
embalados por músicas
e ritmos do norte do
país, contribuições
valiosas das famílias.
Paramos, também,
para sentir o gostinho
do norte.
Experimentamos sucos
e sorvetes, enviados
por Flaise, mãe de
Luiza, de algumas
frutas típicas de lá. O
sabor excêntrico
agradou a alguns e causou estranheza a outros. Mas todos gostaram da oportunidade de
saborear mais um pedacinho do nosso país.
Depois de passear pela maior floresta tropical do mundo, mergulhamos no rio Amazonas
para conhecer suas características e descobrir o que as crianças já sabiam sobre a água
do nosso planeta. Quantas informações essa meninada já tem! As pesquisas contribuíram
para a confirmação de algumas hipóteses e para a aquisição de novos conhecimentos.
Pouco a pouco, as hipóteses foram dando lugar a conceitos científicos. Aproximamo-nos de
noções sobre a hidrografia e conhecemos um pouco da cultura das populações ribeirinhas
e indígenas que habitam a região. Abordamos a importância da água para a nossa vida e o
cuidado que devemos ter evitando o desperdício. Envolvidos com o rio Amazonas,
trilhamos o percurso desse imenso mar doce até a sua nascente, nos Andes, no Peru, e
conhecemos um pouquinho desse lindo lugar. A viagem será retomada em agosto para que
todos descubram a história, a cultura e as tradições do povo inca.

TANTAS HISTÓRIAS
Os livros "Crianças da Amazônia", de Mauricio Veneza, e "Amazonas, águas, pássaros,
seres e milagres", de Thiago de Mello, nos cativaram e favoreceram deliciosos momentos
de leitura e interessantes descobertas. Muitas histórias do continente americano e lendas
permearam e deram um colorido especial às nossas tardes. O olhar atento e o silêncio na
sala durante alguns contos indígenas, como os que apresentam a origem do pirarucu, do
rio Amazonas e da vitória-régia, revelaram o interesse e a curiosidade da garotada.
Inspirados em tantos contos indígenas, também criaram uma lenda cheia de mistérios e
magia, que ilustraram e encantaram a todos, durante a apresentação na Mostra de Artes.
O contato com tantas histórias nos permitiram fazer alguns recontos e observar as
características desse tipo de narrativa. A escrita e a leitura ganharam significado e foram
feitas com muito prazer. Gradativamente, as crianças apropriavam-se dos conteúdos
estudados e organizavam seus registros com maior autonomia e cuidado com os elementos
formais da nossa língua.

PASSEIOS
Para conhecer uma floresta de perto fomos passear na maravilhosa floresta da Tijuca.
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Caminhamos por uma pequena trilha e observamos as árvores, os animais e as
características de uma floresta urbana. No final, foi nas Paineiras a nossa parada
obrigatória para um gostoso e refrescante banho de ducha. Ainda em "clima de verde",
fomos ao Jardim Botânico para apreciar a natureza, conhecer a região Amazônica,
observar a vegetação característica e usufruir da beleza desse maravilhoso espaço. Foi um
belo passeio! Por último, fomos participar de algumas oficinas em comemoração ao
aniversário do Museu Nacional. Lá, as crianças observaram objetos indígenas e fizeram
algumas descobertas.

ALGUMAS VISITAS
As visitas são sempre bem-vindas e enriquecem nossas pesquisas. Recebemos a visita de
Flaise, mãe de Luiza. Ela veio nos trazer um pouco da cultura de Manaus e falar sobre sua
viagem à Amazônia. Contou-nos a lenda da vitória-régia e nos ensinou a fazer um origami
da exuberante flor, símbolo da Amazônia. Também recebemos a visita de Roberto, pai de
Alice, que nos emprestou um DVD com reportagens sobre a população ribeirinha e depois
veio conversar sobre a filmagem. Adoramos as visitas!

ARTE
A aproximação com a natureza nos levou a pensar sobre como representamos as árvores.
Depois de criarem suas primeiras hipóteses sobre essa representação, inspiraram-se em
diferentes artistas e experimentaram pintar usando aquarela. Pouco a pouco, com o olhar
mais apurado, outras formas e cores foram surgindo. Criaram variadas árvores carregadas
de detalhes, utilizando diferentes traçados e muita imaginação. Galhos e folhas trazidos do
passeio à floresta da Tijuca, transformaram-se em outros elementos e, com empenho, as
crianças buscaram soluções estéticas, criando belas obras de arte. Dobradura de vitóriarégia e lagos pintados com guache também foram feitos com muita criatividade e
dedicação. Objetos indígenas transitaram entre o grupo e, depois de apreciados
cuidadosamente, apareceram nos desenhos de observação feitos com lápis 6B sobre papel
canson. A técnica agradou o grupo e logo se esforçaram para criar variados tipos de
contornos e cores com um único material. Por fim, estamos construindo um painel coletivo,
inspirado na ilustração do livro "Amazonas", de Thiago de Mello. Através de bordados, as
crianças experimentam traçar e entrelaçar linhas coloridas e tecer um cenário mágico e
cheio de significado para elas. Pouco a pouco, as informações sobre a nossa região
amazônica vão ganhando
formas e cores e, através
das delicadas mãos dos
nossos pequenos
bordadeiros, vem
surgindo uma das
paisagens naturais mais
belas do mundo. As
famílias apreciaram um
pouco dos elaborados
trabalhos em nossa
Mostra de Artes.
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MATEMATICA
As crianças já chegam
ao Segundo ano, com
muitas informações
sobre o universo da
Matemática.
Inicialmente são
convidadas a expressar
seus conhecimentos e
perceber suas
aplicações em nosso
cotidiano. Quantas
informações! Com
interesse e empenho,
escreveram dados
numéricos sobre suas vidas (idade, altura, telefone) e selecionaram imagens de revistas
relacionadas com a Matemática para encapar o caderno.
Hora de conhecer a tão esperada e irreverente Família Gorgonzola, de Eva Furnari! A
apresentação teve direito a degustação do queijinho fedorento. Um momento delicioso para
alguns e nem tanto para outros. O livro traz histórias engraçadas que divertem e encantam
a criançada. A interpretação sobre os textos dos problemas é essencial! As crianças
precisam investigar o que o problema quer saber, quais os dados relevantes e qual o
cálculo adequado. Socializar e discutir a estratégia usada pelo amigo também é
fundamental, pois possibilita pensar sobre maneiras mais simples e econômicas de operar.
Aos poucos, foram conhecendo diferentes recursos utilizados pelo grupo e percebendo que
existem várias formas de resolver um mesmo problema. Assim, organizam e ampliam seus
conhecimentos, construindo um acervo de recursos de cálculos eficientes para solucionar
diversos tipos de situações.
Conversas, jogos e brincadeiras fizeram parte de nossas tardes, propiciando muitas
reflexões sobre a leitura e a escrita dos numerais. São momentos sempre alegres e
motivam a garotada! Jogos com cartas, dados e muitas brincadeiras no quadro foram
propostos com a intenção de favorecer a observação das características do nosso sistema
e a apropriação de conhecimentos. Jogando, as crianças vivem situações que exigem
soluções criativas, simples e rápidas. Por seu caráter lúdico, os jogos permitem executar
diferentes cálculos de forma mais significativa e contextualizada, num clima descontraído e
alegre.
Os murais da sala também são importantes fontes de consulta e uma maneira de deixar
registradas as nossas descobertas coletivas. Assim, as crianças podem consultá-las à
medida que sentem necessidade.

Acreditamos que através dessa diversidade de propostas os alunos possam, gradualmente,
conhecer e se apropriar do nosso sistema de numeração, compreendendo sua organização
e funcionamento. Chegam ao final do semestre mais autônomos e seguros, realizando
contagens em diferentes intervalos, reconhecendo regularidades na seqüência numérica,
experimentando diferentes procedimentos para resolver problemas e, principalmente,
gostando de Matemática.
Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo / Rua Marques, 19 – Humaitá – 2535-2434
www.sapereira.com.br / escola@sapereira.com.br

F2T
Ensino Fundamental
Relatório do Primeiro Semestre de 2007

5

FINALIZANDO
Nossa viagem por terras tão belas e distantes chegou ao fim. Estudar a região amazônica
nos fascinou e possibilitou muitas descobertas e fomentou a curiosidade e o desejo de
saber mais sobre a
natureza e sua
diversidade. No
meio de tanta vida,
uma pequena pausa
para curtimos o
"arraiá" da Sá
Pereira, em São
Cristóvão, e
torcermos pelos
nossos atletas no
PAN.
Terminamos com
meninos e meninas
mais crescidos e
tranqüilos, envolvidos e sabidos. Agora irão descansar para no segundo semestre retornar
e um pouco mais das Américas apreciar!

Música

_________________________________________________________
omeçamos o ano nos preparando para o bloco da escola. Aprender o novo
samba foi uma alegre maneira de introduzir o tema do Projeto Institucional.
Depois do bloco, relembramos marchinhas, falamos um pouco sobre a história do
Carnaval e sobre as escolas de samba. Dando ênfase à bateria das escolas de samba,
falamos sobre cada instrumento que compõe esse grupo, como ele é tocado e qual a sua
função.

C

Na volta do Carnaval, iniciamos uma atividade de prática de conjunto, utilizando a música
"La Cucaracha", do folclore mexicano, como tema. Primeiro ouvimos algumas versões, com
diferentes arranjos, e a partir daí passamos a criar o nosso próprio arranjo.
Cantar uma letra em espanhol se tornou uma forma divertida de aprendermos a melodia.
Com a letra decorada e o sotaque caprichado, passamos a explorar as possibilidades
rítmicas da música. A turma foi dividida em três grupos e cada um desenvolveu um padrão
rítmico vivenciado no corpo. Depois de sentir o ritmo no corpo, ficou mais fácil passá-lo
para o instrumento. Utilizamos caxixi, clave e pandeiro para montar nossa banda.
Pensando nos nativos americanos, começamos uma atividade de exploração do ambiente
sonoro de uma floresta. Escolhemos a canção "Tso Ere Poma", da tribo Karitiana,
Rondônia, e cantamos em sua língua. Karitiana é a única língua sobrevivente da família
Arikém, representante do tronco Tupi. Para acompanhar a melodia, imitamos com os
instrumentos da escola, sons de chuva, rio, vento, bichos, que foram previamente
explorados pelas crianças durante as aulas.
Dessa atividade, surgiu uma parceria com as aulas de projeto, onde as crianças criaram
uma história inspirada nas diversas leituras das lendas indígenas do norte do país. A
história foi ilustrada e transformada em uma sequência de slides que teve, como
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fechamento, a apresentação da "Orquestra Floresta" tocando e cantando a música que
trabalhamos em aula. Esse trabalho pôde ser visto na Festa Pedagógica.

Teatro

_________________________________________________________

B

uscando uma integração com o projeto de pesquisa da turma, iniciamos as
atividades das aulas de Teatro mergulhando no imaginário indígena.
Apresentamos o Manual de aventuras do Papa-Capim, de Maurício de Souza, e
dele aproveitamos algumas brincadeiras indígenas. Nomes, povos, hábitos, comidas, enfim,
muitas curiosidades sobre os nossos índios foram, num primeiro contato, saciadas através
do olhar desse personagem tão conhecido das crianças, o Papa-Capim.
Os primeiros pilares das aulas de Teatro foram sendo construídos assim, a partir do contato
com alguns aspectos da cultura indígena brasileira, tanto dos que se aproximam por
semelhança como dos que marcam por sua diversidade. Resgatamos e incorporamos
alguns desses elementos, como a necessidade de fazermos sempre a roda-ritual antes de
iniciarmos quaisquer atividades. "É preciso fechar o círculo mágico. Sem ritual não há
magia, e sem magia não há teatro", dizíamos. Também os fizemos "Abrir os ouvidos para
deixar entrar o silêncio" precioso, que propicia um estado de atenção e concentração, tão
necessários aos indígenas que habitam nossas florestas quanto às crianças e aos
professores no desenrolar das aulas! Seguiu-se, assim, uma etapa que incluía observação,
reconhecimento e investigação sensorial da natureza, de seus sons, cheiros e gostos.
Num segundo momento, chegaram as histórias. Trouxemos o livro "Lendas e Mitos dos
Índios Brasileiros", de Wade-mar de Andrade e Silva. Lemos e dramatizamos várias dessas
lendas. Daí surgiu a idéia de selecionarmos algumas para que fossem contadas, utilizando
uma técnica que transformava alguns objetos indígenas como cestos, cocares, esteiras,
colheres, ventarolas, vasilhames, flexas etc em personagens. Num exercício plástico no
qual as crianças abstraíam o uso comum desses objetos dando a eles novos sentidos,
surgiu uma nova possibilidade de dramatização, na qual esses objetos ganhavam vida
através da imaginação e das vozes das crianças. Apropriadas dos elementos
característicos desse tipo de texto, as próprias crianças puderam criar, em grupo, nas aulas
de Projeto, sua história incorporando os elementos míticos que haviam explorado nas
leituras anteriores. Essa história foi vivida, dramaticamente, em diversas aulas,
desenvolvendo a capacidade de interpretação verbal e gestual, até que chegamos ao
momento de gravação que acompanhou a projeção das ilustrações que compõem o
colorido livro virtual. Esse trabalho ainda pôde contar com a parceria das aulas de música
para uma ambientação sonora e um fechamento musical que vocês puderam conferir na
Mostra de Artes.

Expressão Corporal

_________________________________________________________

N

o início do ano, nossas aulas foram dedicadas ao samba da Sá Pereira.
Aproveitamos o carnaval para... dançar, é claro! E falar um pouco dessa festa
popular tão alegre e divertida! A letra do samba foi um gancho para começarmos
a trabalhar o Projeto Institucional e fazer brotarem as idéias para próximos projetos de
estudo. Embarcamos, a partir do samba, numa pesquisa das danças latinas. Nos
aquecimentos, as crianças foram estimuladas a dizer quais são essas danças e, entre erros
e acertos, fomos abordando o que conhecemos dos ritmos, das influências e misturas que
tanto enriquecem e esquentam o solo americano!
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Dançamos louvando o Deus Sol, em rodas de cantigas e gestos que reverenciavam a
natureza, a terra e a lua como "Pacha Mama, Madre Tierra", "Terra meu corpo..." e outras.
Com o jazz, o soul, o samba, a marcha, o tango e a salsa nos divertimos muito. Cada
música inspirando um diferente acento e uma qualidade específica no movimento com o
corpo.
Ao longo de todo o semestre as crianças participaram de jogos lúdicos e de atividades com
o corpo coordenando seus movimentos em manobras de equilíbrio, saltos e rolamentos.
Realizamos, também, dinâmicas coletivas trabalhando confiança, sensibilização e
cooperação em exercícios que levam nomes sugestivos como colchão humano, guia do
amigo, escultura do corpo, pirâmides etc..
Reunimo-nos em roda, realizando aquecimentos, dançando e cantando, fazendo
relaxamento, alternando pares e trios em jogos de grupo. Nessa brincadeira fizemos
canoas de gente, diagonais no espaço, deslocamentos e improvisos.
Vimos imagens de crianças sambando no morro, num clip do Chico Buarque, e dançando
um tango, numa cena escolar de um filme de Carlos Saura. Outros vídeos de salsa foram
apresentados e improvisamos em grupo e individualmente. Combinamos um baile onde
todos, caracterizadas, usaram adereços que lembravam esse universo latino. Ao som do
álbum GOTAN, uma versão contemporânea do tango, dançamos e gravamos o tal baile.
Depois vimos essas imagens e conversamos sobre nossa movimentação e das outras
turmas!
Fechando o semestre, a turma se divertiu caindo na farra da quadrilha junina!!!

Educação Física

_________________________________________________________
"Há muitas causas que precisam da paixão que anima os torcedores.
Brinquemos, pois.
É preciso rir (...)"
Rubem Alves
Embarcamos, juntos, numa grande viagem pelas Américas e, para completar, teremos a
realização da edição dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Este fato nos ajuda a
incentivar ainda mais àqueles que já possuem o hábito da prática esportiva e, também, a
despertar o gosto pelos esportes e atividades físicas nos que ainda não o possuem.
Queimado, pique-bandeira, futebol, basquete e handebol, além das brincadeiras lúdicas,
incentivaram a cooperação, o espírito esportivo e a competição de forma ética, e também
animaram as manhãs e tardes no Pereirão.
Quanto à capacidade de organização em grupos, a garotada foi desafiada a montar as
equipes para jogar, sem a interferência dos professores. Saíram-se muito bem, apesar de
algumas discussões que consideramos importantes para que as crianças desenvolvam sua
capacidade de argumentação e organização e iniciar logo as partidas sem perder o tempo
do recreio.
Essa garotada, cheia de energia, adora participar dos jogos e brincadeiras. Para eles,
ganhar é bom, mas se divertir é muito melhor.
Nas competições por equipes, prontamente responderam que serviam "para ter mais
agilidade", "para ter mais velocidade", "para aprender um jogo novo", "para melhorar em
Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo / Rua Marques, 19 – Humaitá – 2535-2434
www.sapereira.com.br / escola@sapereira.com.br

7

F2T
Ensino Fundamental
Relatório do Primeiro Semestre de 2007

8

saltar", "para melhorar nos outros jogos", "para se divertir". Como estão atentos nossos
meninos e meninas!
Nosso tão esperado Pátio Sobre Rodas aconteceu e, munidos de skates, patins e
patinetes, meninos e meninas se concentraram para cumprir as regras da brincadeira,
testaram o equilíbrio em manobras radicais e desafiaram os limites, respeitando as
possibilidades de cada um. Os que "avançavam o sinal" ou excediam o "limite de
velocidade" e eram multados com a espera do lado de fora por alguns minutos,
aproveitavam para dar um show de coleguismo emprestando o material para os que não
haviam trazido e ajudando os que não tinham tanta experiência.
O sucesso foi tão grande que pudemos ouvir frases do tipo: "Eu não gostei, eu AMEI!"
"Quando será o próximo?". Diante disso, pretendemos repetir a brincadeira no segundo
semestre.
As estafetas ou competições por equipes, adaptadas às turmas, ajudaram nossas meninas
e meninos a aperfeiçoar as ações motoras de correr, saltar e rastejar, bem como quicar,
chutar, passar e tocar a bola com maior destreza.
Para encerrar o semestre, planejamos o Pereirão Junino e os Primeiros Jogos Panamericanos da Sá Pereira.
Falaremos deles no relatório do final do ano.

Tribo

_________________________________________________________

E

spaço coletivo de aprendizagens a escola é, inevitavelmente, um espaço de
conversa, de dúvidas e certezas, de escuta e expressão de opiniões, de
discussão, questionamento, reivindicação e busca de soluções, de reflexão, de
encontros (e desencontros) consigo e com o outro. A escola, em todos os seus tempos e
espaços, por ser um ambiente de coletividade, instiga e acolhe todas essas práticas de
participação e cidadania.

A nossa Tribo garante o exercício e o aprofundamento da convivência, tornando o
espontâneo pensável e possível de aprimoramento. É um momento de pausa ao ritmo
dinâmico de pesquisa, estudo, produção e vivências corporais e criativas para focar cada
um de nós em nós mesmos, nesse grupo, nessa escola, nesse mundo. E, focando, indagar,
opinar, entender, participar com o seu pensar e suas vivências, dando opiniões e escutando
outras idéias.
Logo no primeiro encontro, como todos os anos, a escrita de um desejo, um sonho
vinculado à vida de estudante nesse novo momento / ano / série que se inicia. Com
exceção dos Segundos Anos e dos alunos novos, todos já sabem o que acontecerá com
esses escritos na última Tribo do ano. Mas sabem que o mais importante não é o fim, mas
o processo de busca para que seu desejo se realize e do quanto é preciso estar implicado e
empenhado nessa busca.
As Regras de Convivência nos acompanharam durante todo o semestre. Conversamos
muito, lemos, discutimos, assistimos a filmes que provocassem reflexões a fim de entender
cada uma delas, cada vez mais e melhor. Desde os pequenos até os mais velhos da
escola, percebemos um interesse sempre presente nessas atividades, uma participação
efetiva, numa constante auto-avaliação sobre as regras que já dão conta e aquelas que
precisam melhorar. Trabalhar sobre um texto documentado na Proposta Pedagógica da
Rua Capistrano de Abreu, 29 – Botafogo / Rua Marques, 19 – Humaitá – 2535-2434
www.sapereira.com.br / escola@sapereira.com.br

F2T
Ensino Fundamental
Relatório do Primeiro Semestre de 2007

9

escola dá às crianças um sentimento de compromisso e seriedade, e uma certeza de
efetiva participação. A qualidade do envolvimento de todos é que nos permite fazer essa
avaliação.
As especificidades de cada grupo também direcionaram o trabalho da Tribo. Disciplina,
regras do futebol e de brincadeiras, boletins, avaliações, auto-avaliações, postura de
estudante e comportamento nos passeios são alguns dos assuntos que desenvolvemos,
ora mais, ora menos, de acordo com as prioridades e necessidades de cada turma. Além
das clássicas conversas, algumas imagens ampliaram as discussões de cada tema.
O relaxamento, sempre presente, desejado e apreciado pela maioria, não pode faltar. Esse
pequeno, mas intenso momento de encontro consigo mesmo, percebendo toda a riqueza e
grandeza de corpo, mente, sentimentos, afetos e sentidos presentes em cada um, oferece
recursos para, se percebendo, perceber o outro e o contexto, seja ele qual for, com mais
equilíbrio e possibilidades de agir e de cuidar e dá uma dimensão nova desse estar no
mundo.
No próximo semestre novos caminhos, outros assuntos e temáticas surgirão. Apesar de,
provavelmente, falarmos menos de Regras de Convivência, elas certamente estarão
presentes porque estamos mergulhados num espaço de permanente convivência e, por
isso mesmo, aprendendo a conviver. Especialmente porque é na intencionalidade da
discussão e reflexão que garantimos muitas aprendizagens que poderiam se perder numa
vivência apenas espontânea.

Inglês

_________________________________________________________

C

omeçamos o ano com um gostoso reencontro, novas histórias e novos
aprendizados. A turma fez questão de voltar no tempo para lembrar e falar um
pouco sobre a 'bagunça' que fez no projeto A Casa, desenvolvido em 2006. Foi
bom ver o quanto aprendemos!

Conversamos sobre a rotina das aulas e das novidades que teríamos segundo ano. A
animação foi grande. Depois, falamos das férias. Todos contaram um pouquinho do que
fizeram, dos passeios e brincadeiras. Sem perceber, já estávamos falando Inglês de uma
maneira bem natural. Foi mais um momento de relembrar o vocabulário já conhecido e
também de começar a aprender um novo. Antes do Carnaval, assistimos a dois vídeos do
grupo Chipz, já conhecido deles. Dançamos e brincamos bastante. Um verdadeiro carnaval!
Depois da festa, caminhamos rumo ao nosso projeto. Seguimos na direção do Sol!
Iluminamos nossas aulas e, de maneira calorosa, conversamos sobre sua influência em
nossas vidas, sua importância, sua beleza e exploramos as cores. Depois viajamos no
tempo para descobrir como os pré-colombianos reverenciavam e representavam, na sua
arte, o sol. Também observamos várias imagens que mostravam as diferentes
representações do Deus Sol. Fizemos essa viagem no tempo através da leitura de uma
lenda da criação do primeiro Inca. As crianças fizeram, no caderno, uma história em
quadrinhos com as partes que acharam mais interessantes da lenda.
Para apresentarmos a música "Here Comes The Sun", criamos um vídeo com imagens e,
aproveitando o título da canção 'Here Comes The Sun', também fizemos brincadeiras
utilizando as palavras 'here / there'.
Depois do calor do Sol, dos dias ensolarados, começamos a mudar de estação...
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Chegaram os dias frios e chuvosos e, junto com eles, novidades, atividades, novo
vocabulário. Trabalhamos as diferenças entre 'summmer x winter', 'sunny day x rainy day',
'hot x cold'. Colocamos os agasalhos para essa nova jornada!
Outras músicas também embalaram nossas aulas como 'Mr. Sun' e 'Yellow Submarine'.
Também nos divertimos com brincadeiras (bingo, 'chinese whisper', boys and girls,
'mime'...) e elaborando cartazes (The Sun God, The Yellow Color).
Em nossas aulas, os assuntos trabalhados foram registrados no caderno, nas fichas, e em
caprichados cartazes. Em meio a tantas atividades enriquecedoras, com novos
vocabulários, novas atividades e desafios, foi possível aprender, se sentir à vontade com a
língua inglesa e curtir essa nova etapa.
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