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A volta das férias
As crianças chegaram animadas, saudosas da escola e repletas de novidades para
contar. Muitas aproveitaram para ficar na cidade, assistindo aos jogos Panamericanos nos estádios, vendo os lançamentos do cinema; outras fizeram
pequenas viagens, buscando novos ares e maior contato com a natureza. A
chegada de Clara, Mariana e João Pedro foi um ingrediente novo nesse retorno,
trazendo novas parcerias e novo gás ao grupo. Tentando promover uma troca
criativa das vivências nas férias e uma maior interação entre as crianças novas e
as antigas, propusemos a construção de uma representação das férias, com massa
de modelar, que incluísse elementos de todos os integrantes do grupo. Diante do
trabalho pronto, inventaram um título para a “obra” e construíram um pequeno texto
explicativo.

professores
ana cecilia pinheiro guimaraes
andréa de rezende travassos
joão penna santos
marilia sizino da victoria
raquel liborio rocha
renato lent santos
rosangela machado de oliveira caldas

Os inuits
Em seguida retomamos nosso projeto sobre os Inuits e as Terras Geladas da
América do Norte. Lemos as perguntas que as crianças escreveram no final do
semestre passado e percebemos que ainda havia muita curiosidade e motivação
para o tema. A maioria das indagações estava relacionada a aspectos da vida dos
animais (como procriação e alimentação) ou à sobrevivência do homem em um
ambiente tão inóspito. Assim, muitas questões interessantes tomaram conta da
sala: onde os inuits acham lenha para fazer a fogueira que fica na entrada do iglu,
já que lá não tem árvore? Eles tomam banho? Como nascem os filhotes do urso
polar? Do que o lobo se alimenta? Vimos, em capítulos, o documentário Nanook,
cujas imagens nos mostraram o modo de vida dos inuits antes das modificações
impostas pela vida moderna. Demos, também, maior atenção a dois livros muito
interessantes, aos quais não pudemos nos dedicar muito no semestre anterior “Conhecendo outras culturas – Os Inuits” (uma relíquia, pois sua edição está
esgotada) e “Crianças como você”, do Unicef. A partir da narrativa da menina
Kenalogak e do menino Levi descobrimos, por um lado, o modo de viver mais
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tradicional dos esquimós e, por outro, aprendemos como eles vivem na atualidade,
incorporando hábitos ocidentais mas tentando manter viva a cultura de seus
antepassados.
Em artes, brincamos de pintar com a cor branca, tentando nuances pastéis a partir
da introdução de outros pigmentos, como o vermelho, o amarelo e o azul.
Julio Verne e a lula gigante
Em seguida recebemos uma notícia sobre a lula colossal, gigantesco molusco que
parece habitar as profundezas dos mares gelados e dono dos maiores olhos do
planeta. O misterioso ser despertou o interesse das crianças que, nos dias
seguintes, trouxeram um volume de enciclopédia, outra notícia de jornal e várias
pesquisas na internet. Foi interessante perceber que a ciência caminha e faz novas
descobertas, comparando as informações da enciclopédia da avó de um dos
alunos com as notícias do jornal e da internet. Assim, as crianças puderam
perceber que os textos
não são verdades
absolutas, mas sim
registros possíveis de um
tempo. Dias depois um
outro aluno trouxe
“20.000 léguas
submarinas”, de Julio
Verne. A aventura, que
tem como tema central a
procura por um “monstro
marinho” que ataca as
embarcações trouxe de
volta o clima de
curiosidade e expectativa
do primeiro semestre,
quando lemos a história
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de “Simbad, o marujo”, de “As mil e uma noites”. Foi muito interessante observar,
também, que a leitura em capítulos da narrativa de Julio Verne mobilizou algumas
crianças a ler livros maiores, na escola e em casa, e trouxe a literatura como
possibilidade de encantamento e deleite.
A roda de notícias e o aquecimento global
A partir das notícias de jornal, revistas e internet que as crianças trouxeram,
retomamos nosso projeto de uma “roda de notícias” quinzenal. O mural de notícias
abriu espaço para muitas conversas sobre temas da atualidade que estavam
mobilizando as crianças como "recall" de brinquedos, adulteração de leite,
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desmatamento da Amazônia, fechamento do Túnel Rebouças... e se transformou
numa boa forma de conhecer e dialogar com a cultura das crianças. Um dos
assuntos que mais mobilizou a garotada foi a elevação da temperatura da Terra e
sua influência na vida do Ártico e do planeta. Apesar da complexidade do assunto,
conseguiram elaborar um pequeno texto coletivo que foi, em seguida, registrado no
caderno de Projeto. Tentando diminuir o consumo desenfreado que leva à
fabricação de mais e mais produtos, trocamos nossas impressões sobre o que
realmente é importante ter na vida, tentando valorizar e cuidar do que se tem e do
que se é, tentando interagir com a natureza de maneira mais saudável e criativa.
A exposição ISUMAVUT
Mais tarde fomos brindados com a exposição “ISUMAVUT”, no Centro Cultural dos
Correios, que trouxe a obra de nove mulheres inuits retratando as histórias e os
costumes de seu povo em desenhos, gravuras e esculturas. Lá, as crianças
puderam concretizar as informações aprendidas nos livros a partir das obras.
Sobre as modalidades apresentadas descobrimos novos materiais como pele,
ligamentos, ossos, pedra, marfim e a “pedra de imprimir”. Em Artes propusemos
uma aproximação com a técnica da gravura, fazendo duas impressões no mesmo
papel, uma para o fundo e outra para o desenho. Alguns trabalhos ficaram um
pouco borrados, mas todos adoraram sujar a mesa, desenhar e carimbar! Cada
aluno, também, escolheu uma das gravuras do prospecto da exposição e fez um
desenho de observação usando grafite e lápis de cor. Assistimos a um interessante
documentário do Discovery Channel, que mostrava um artista esculpindo a presa
do narval. Assim, recebemos a visita do Michael Sasso, médico e artista plástico,
que veio nos aproximar da técnica da escultura. Usando barras de sabão e
espátulas de madeira, as crianças experimentaram talhar e transformar um bloco
bruto em urso, caiaque ou baleia.
Os registros no caderno de Projeto
Relembrar, organizar, sintetizar e registrar informações, muitas vezes apreendidas
em imagens, vivências, vídeos, leituras ou conversas, não é tarefa fácil. Por isso, o
trabalho de construir textos coletivos começa na Educação Infantil e se estende por
todo o Ensino Fundamental, num interessante processo de apropriação da língua
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escrita como ferramenta de comunicação, aprendizagem e prazer. Durante o
semestre, as crianças registraram os passeios, as experiências e os novos
conhecimentos no caderno de projeto mas, antes, fizeram rascunhos que passaram
por um cuidadoso trabalho de revisão individual ou em pequenos grupos, nos
aspectos ortográficos, de pontuação e de enriquecimento das frases. Às vezes uma
criança ficava responsável por escrever, enquanto as outras davam idéias e
interferiam na escrita. Depois o texto era revisado pelos amigos ou pela professora
e passado a limpo no caderno de Projeto. O trabalho de revisão possibilitou, ainda
que de forma singela, uma maior elaboração dos textos e uma maior compreensão
dos aspectos gramaticais da nossa língua. Como resultado do, uma maior
possibilidade de utilizar a língua escrita como meio de compartilhar idéias e
sentimentos.
A trilha da Prainha
A partir do passeio à Trilha da Prainha, no qual os biólogos e geógrafos do grupo
Moleque Mateiro compararam as características da cobertura vegetal das Terras
Geladas com a da Mata Atlântica, introduzimos o conceito de bioma e
apresentamos a tundra e a taiga para as paisagens do norte do Canadá. Foi muito
interessante fazer a trilha e entrar em contato com a natureza, observando as
várias formações vegetais que aparecem ao longo do percurso, como as árvores
típicas de clima tropical (tronco grosso e folhas largas) e, mais no alto, os pinheiros
adaptados das regiões geladas (tronco alto e folhas finas).
A tundra
Apresentamos às crianças uma projeção sobre a tundra com informações e
imagens da cobertura vegetal do Ártico. Localizamos, no planisfério, onde aparece
esse bioma, discutindo brevemente o conceito de latitude. Em pequenos grupos,
construíram um texto com as informações aprendidas sobre o bioma estudado. Em
Artes construímos uma maquete da tundra, fazendo miniaturas dos animais polares
com massa de modelar e um terreno com musgo desidratado e papelão. Lucas Mai
nos ensinou como transformar um pequeno bloco de massa, esticando aqui e ali.
Os animais
Com o apoio de enciclopédias e de "sites" da internet, fizemos uma lista de animais
que vivem na tundra. Cada criança ficou responsável por trazer uma pesquisa com
informações sobre esses animais, na tentativa de compreender como se apresenta
a cadeia alimentar num ambiente tão inóspito e com pouca variedade animal e
vegetal. A partir das pesquisas que as crianças trouxeram sobre os animais do
Ártico, tentamos montar algumas seqüências de cadeia alimentar. O trabalho não
foi muito fácil, pois algumas pesquisas traziam informações sobre a alimentação,
mas nada falavam sobre os predadores. Depois de muita conversa, conseguimos
montar duas cadeias “complexas”. Em seguida construímos um jogo intitulado
“Encontre os absurdos do Ártico”, no qual as crianças tinham que desenhar um
animal das Terras Geladas da América do Norte e um outro pertencente a outro
bioma. O trabalho foi muito interessante porque nos levou a pesquisar outros
biomas e a conhecer algumas características de outros bichos. Construímos um
móbile com curiosidades sobre os animais, com o desafio de adaptar a linguagem
das enciclopédias e das pesquisas às possibilidades de compreensão e escrita das
crianças e de compartilhar, com as outras turmas, nossas descobertas.
A visita da F4TB
Recebemos a visita do prof. Fábio e dos alunos da F4TA, que vieram compartilhar
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conosco suas pesquisas sobre os biomas. O encontro suscitou a discussão sobre a
existência da tundra de altitude; a relação entre clima, latitude e bioma; a posição
do sol em relação aos pólos determinando clima e vegetação; a enorme variedade
vegetal no continente americano. Iniciamos, também, uma conversa sobre a taiga
(que apareceu em inúmeras fotos do “painel vegetal” das Américas) e é refúgio de
animais das terras geladas no rigoroso inverno. Construímos um jogo de trilha com
obstáculos que traziam desenhos e breves informações sobre a área.
A feira moderna
Depois de muitos estudos, era chegado o momento compartilhar o estudo sobre os
biomas das Américas. Cada turma preparou uma sala para apresentar suas
pesquisas e materiais. A feira foi muito interessante porque, além de dar
visibilidade aos estudos, possibilitou às crianças a experiência de dar aula para os
amigos e para os pais. No começo ficaram um pouco tímidas e receosas mas, aos
poucos, foram ganhando confiança e ficando felizes de poder dividir os estudos
com toda a comunidade escolar, se sentindo um pouco maiores e crescidas.
A América Latina e o landó peruano
Com o final do ano se aproximando, uma grande mobilização para a festa de
encerramento nos levou a estudar um pouco sobre a cultura peruana. Em artes,
brincamos de fazer trabalhos abstratos com as formas da linha.
Números
Iniciamos o semestre dando continuidade ao trabalho com diferentes problemas e
desafios matemáticos, envolvendo sempre as quatro operações, procurando uma
maior sistematização e melhor organização de seus registros. Ler e interpretar
problemas, destacar as informações importantes e, ainda, em alguns casos, discutir
as informações que faltam para o problema poder ser resolvido foram práticas
constantes em nossas aulas. Retomamos o algoritmo da adição e apresentamos o
da subtração. Assim, as crianças foram solucionando os problemas com o auxílio
da conta armada e, quando era necessário desmanchar o número e mandar uma
dezena para a casa das unidades, procuramos levar a turma a compreender que a
quantidade se conservava apesar da nova organização. Os conceitos da
multiplicação e da divisão também foram apresentados, deixando apenas o
algoritmo formal para o Quarto Ano. Iniciamos o trabalho com o sistema monetário,
fazendo uma apostila com informações históricas, curiosidades e desafios
envolvendo reais e
centavos. Demos
continuidade,
também, ao trabalho
com unidades de
medida: tempo,
comprimento, massa
e capacidade.
Procuramos
investigar cada uma
delas, trazendo o
cotidiano para a sala
de aula,
problematizando
situações reais de
medição e
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estabelecendo algumas importantes relações de grandeza. Aprender a ver as horas
no relógio analógico foi muito instigante e desafiador, principalmente quando
confeccionaram seus próprios relógios, utilizando CDs e, com muito capricho, nas
aulas de artes, coloriram seus mostradores tendo as figuras geométricas como
inspiração. Com a intenção de vivenciarmos, na prática, novos aprendizados,
partimos para uma atividade diferente que proporcionou mais um encontro
prazeroso com as famílias na escola. As crianças foram à CADEG para conhecer
um grande centro de abastecimento de alimento da nossa cidade. Lá puderam
pensar e entender como a comida chega até a nossa mesa. Compramos grandes
quantidades de alimentos e, na escola, a meninada ensacou, pesou, discutiu e
decidiu os preços, etiquetou e vendeu em nossa "feira na sexta".
Concluindo
O ano chega ao fim e as crianças seguem, mais crescidas e
sabidas, conhecendo mais sobre o mundo no qual vivem, mais
experientes na aventura de se relacionar, de aprender e trocar com
o outro. Fica a lembrança da história de uma turma, construída com
carinho e respeito, com muitos encontros, alguns descompassos,
mas, certamente, uma bonita história. Agora, é hora de aproveitar as
férias para descansar e renovar as energias para o próximo ano.
Desejamos a todas as crianças e a seus familiares, que
acompanharam de perto o nosso caminhar, um ótimo 2008!

Tribo

____________________________________________________________________________________

Histórias aproximam o mundo do universo infantil. Neste semestre, foram elas que
rechearam nossas Tribos através da série “Minha Escola”. Crianças com culturas
diferentes, mas com idades semelhantes às de nossos alunos, contavam sobre
suas meninices, as idas e vindas da escola para casa, alguns sonhos, crenças,
gostos, rotinas, obrigações de estudante, responsabilidades e atribuições. Alex do
Peru, Taco do Equador, Kindo de Trinidad, Andrea da Amazônia, Claudio de
Fortaleza, Pascale do Canadá, Suzana de Cuba e outras mais contavam histórias
tão reais que cada um pôde se identificar e pensar diferenças e semelhanças. Em
cada filme, uma particularidade trazida pela criança daquela região possibilitou
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muita reflexão e fez com que todos percebessem o quanto são singulares,
especiais e tão iguais ao mesmo tempo. Com os olhinhos vivos, muito atentas e
maravilhadas, em silêncio absoluto, as crianças deslumbravam-se e viajavam pelo
continente americano. Pouco a pouco, foram ampliando seus conhecimentos de
mundo e fazendo muitas relações. Conheceram outros jeitos de ser criança.
Algumas pobres, outras ricas, muitas corajosas, outras medrosas, mas todas muito
alegres e curiosas. Aproximaram-se de realidades bem diferentes da nossa e
acabaram descobrindo que têm muito em comum. Cada um dos programas
assistidos proporcionou um encontro rico e favoreceu discussões e indagações
através desse contato com diferentes infâncias. Aproveitamos para criar espaço
para esse exercício, dando vez para a oralidade de nossos alunos, permitindo o
diálogo, possibilitando a expressividade e ampliando a compreensão de cada um
sobre a importância das regras da escola e de casa, presentes em diferentes
lugares do mundo e que nos ajudam a conviver mais harmoniosamente.
O relaxamento continuou fazendo parte de cada encontro. Com a prática, as
crianças se entregam com mais intensidade, percebem os benefícios e tiram
proveito desse momento, trazendo até alguns depoimentos de situações do
cotidiano em que o relaxamento trouxe um bem estar.
Fechamos o ano relendo nossos desejos para o ano de 2007. Desejos que ficaram
guardados em um envelope desde a nossa primeira Tribo do ano. Cada criança
releu o seu (individual ou coletivamente) e deu o seu depoimento sobre se seu
desejo foi alcançado ou se ainda precisava de mais tempo para se realizar. Depois,
em uma roda, queimamos os desejos, refletindo sobre nossas conquistas,
transformações e crescimentos.

Inglês

____________________________________________________________________________________

Retornamos com muitas idéias e novas perspectivas e direcionamos nosso “navio
pirata” para a América do Norte!
Iniciamos os debates expondo o que sabíamos sobre a colonização do território
chamado de “New World”. Algumas crianças trouxeram de casa pesquisas feitas na
internet, livros e pequenos textos escritos com a ajuda dos pais. Fizemos uma
comparação entre os processos de colonização da América do Sul, da América
Central e da América do Norte, identificando as metrópoles colonizadoras, seus
respectivos idiomas e as heranças culturais que deixaram nas terras colonizadas.
Fizemos um texto coletivo com informações que elegemos importantes.
Encaminhamos o projeto para a colonização das terras norte americanas. Demos
partida nos questionando a respeito dos primeiros habitantes a ocuparem esse
continente, os índios.
Falamos sobre as diversas tribos, os apaches, maias, astecas, guaranis, pataxós, e
outras. A tribo dos Cheyennes foi eleita e conhecemos um pouco da sua cultura e
maneira de viver. Assistimos a um vídeo que narra, com sentenças bem simples e
imagens lindíssimas, a história de um indiozinho da tribo, que sonhava em ser um
grande guerreiro e que, quando grande, libertou a tribo do confinamento imposto
pelos colonizadores. Fizemos, então, um registro com desenhos ilustrando a
história.
Depois dos primeiros habitantes das grandes planícies norte americanas,
atravessamos as Montanhas Rochosas e chegamos à Califórnia. Usando o livro
“The Jumping Frog”, de Mark Twain, ilustramos um dos episódios importantes na
ocupação desse vasto continente. Com “The Califórnia Gold Rush” (o conto
escolhido) conhecemos o capataz John Marshall que acidentalmente encontrou
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ouro no rio América, no estado da Califórnia.
Exploramos o vocabulário da história com desenhos e com a criação de uma
história em quadrinhos que recontava a trama que impulsionou o povoamento do
FarWest.
Fizemos uma breve encenação em sala de aula, com duas crianças se revezando
no papel de John Marshall (cowboy) e de "outlaw" (fora de lei). Foi muito divertido!
Por falar em "outlaw, em cartazes produzidos pelas crianças, os bandidos mais
procurados da América foram retratados e foram oferecidas grandes recompensas
por suas capturas.
Assistimos a alguns trechos de filmes que nos contam um pouco sobre os conflitos
da época. Em “Butch Cassidy and the Sundance Kid” as crianças foram capazes de
entender algumas palavras e expressões. E a cena onde o bandido anda de
bicicleta ao som de ”Raindrops keep falling on my head” nos encantou! Assistimos,
também, a “Dances with Wolves”, que retrata um pouco da cultura indígena norte
americana e os conflitos com o homem branco.
A elaboração de pequenas frases foi o grande desafio no segundo semestre.

Teatro

____________________________________________________________________________________

Aproveitando o fato de que as professoras de projeto já haviam começado, no
semestre anterior, a leitura de alguns contos do livro “Contos, artimanhas e
travessuras” com os alunos do terceiro ano, selecionamos três deles para
trabalharmos nas aulas de Teatro: “O raposo e o porquinho-da-índia” (Peruano),
“Dona Raposa e os Peixes” (Venezuelano) e “O Leão e o Mosquito” (Cubano).
Lendo e relendo esses contos, nos ocorreu que sua linguagem se aproximava
muito da farsa, primeiro por serem contos populares, segundo por revelarem, em
sua própria estrutura narrativa, uma certa natureza “farsesca” em seus
personagens. Há sempre algum, ou alguns personagens, representando um teatro
para outros personagens. Na farsa, esse jogo se estabelece, geralmente, com a
conivência da platéia que, apesar de saber claramente que alguém está ludibriando
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alguém, ainda assim torce por este ou aquele personagem. E é justamente desse
jogo vivo, contínuo, “metateatral”, que se constitue este gênero teatral, quase um
teatro dentro do teatro.
Então, achamos oportuno trabalhar com esse gênero e lançamos o seguinte
desafio: contar essas histórias utilizando os recursos da farsa.
Para isso trabalhamos, inicialmente, com a pesquisa sobre o seu “animal interior”. A
intenção era fazer com que cada criança encontrasse um animal que melhor se
aproximasse da sua natureza instintiva, essencial. Escolhidos os animais com os
quais se identificavam, foi dada a partida: experimentar, no corpo, a sua respiração,
a sua textura, o seu volume, o seu ritmo. Depois, partimos para o texto: como cada
animal diria aquela fala? Com que olhar? Que intenção?
Tudo isso porque a farsa trabalha com a máscara, e a máscara do personagem
deve permitir ao público reconhecer, de pronto e de longe, o tipo de personagem
que se apresenta: o bobo, o esperto, etc. O exagero a permeia.
Concluímos o processo nos apresentando para as outras turmas da escola, em
sessões de leitura dramatizada, que arrancaram risos e aplausos do público.
Desta forma, acreditamos ter iniciado os alunos na linguagem da farsa, gênero
essencialmente teatral.

Expressão corporal

____________________________________________________________________________________

Além dos improvisos, fizemos exercícios coreográficos em dinâmicas variadas.
Realizamos movimentações em filas horizontais e verticais. Experimentamos
deslocamentos em círculos e meia-lua, para direções opostas, pelas linhas laterais
e diagonais do salão, entendendo cada forma de se organizar no espaço.
Ampliando as possibilidades gestuais, as crianças trocaram experiências,
aprendendo passos com diferentes qualidades. Realizando saltos e giros, criavam,
copiavam e reinventavam, observando o movimento de cada um para brincar de
dançar junto!
As acrobacias foram exploradas, promovendo o cuidado com o corpo nas
suspensões e transferências de peso individualmente, em duplas, trios ou grupos
maiores.
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Para fechar o ano, a turma se esmerou nos ensaios, envolvidos com o processo de
composição da coreografia de "Se me van los pies”, um londô ao estilo peruano
que apresentaram na festa de encerramento.

Música

____________________________________________________________________________________

Retomamos o trabalho do primeiro semestre, mas logo apresentamos músicas
novas, escolhidas de acordo com o tema das aulas de Projeto, o que lançou um
desafio para todos: utilizar a mão direita nas execuções com flauta doce. Esse
aprimoramento técnico necessitou de esforço e empenho das crianças, mas trouxe
a possibilidade de ampliação do repertório. Ainda a respeito das questões técnicas,
continuamos trabalhando a postura e o sopro mais adequados ao tocar.
Depois de aprendida e bem ensaiada a canção infantil peruana Los Pollitos,
começamos a criar um arranjo com a flauta doce e alguns instrumentos de
percussão. O acompanhamento ficou por conta do charango. As crianças, em
grupo, criaram os ritmos da percussão e as segundas vozes que compõem o
arranjo.
A canção infantil canadense "Going Over the Sea" representou um grande desafio
para a turma que, vencido ao conseguirem tocá-la integralmente, proporcionou uma
saborosa sensação de conquista. Aproveitando o estudo do povo Inuit, criamos
Canções Pessoais, uma tradição dos Dene, povo que habita o noroeste do
Canadá, e criada por um indivíduo, com poucas palavras falando sobre suas
memórias, sentimentos e pensamentos. Além da letra, a canção possui melodia e
ritmo muito singulares, como uma assinatura musical, identificando o autor. As
crianças ouviram a gravação de uma canção pessoal e foram desafiadas a criar as
suas ao longo do semestre. Essas canções foram registradas em partituras e
agrupadas num livro, ilustrado pelas crianças, que está circulando em rodízio pela
turma.
Além do trabalho com a flauta doce, no fim do semestre, começamos a enfatizar a
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leitura e escrita rítmica, pois já havíamos realizado conquistas significativas na
melódica. Também exercitamos os ouvidos com brincadeiras, como "mais grave ou
mais agudo?", que estimulam o aprimoramento da escuta musical.
Realizamos um percurso muito bonito ao longo do ano. Partimos de um contato
tímido, mas fomos conseguindo vencer distância inicial, o que resultou num grande
envolvimento da turma com as atividades propostas. Chegamos ao final do ano
com um espaço de troca muito maior e mais interessante. A turma mostrou-se
disposta a enfrentar suas dificuldades e assim fez grandes progressos musicais e
de relacionamento. Partilhar esse processo foi muito prazeroso. Desejamos que a
turma continue sua jornada pela vida e pela música com toda essa alegria e
disposição!

Educação física

____________________________________________________________________________________

Após a festa junina demos início à semana do Pereirão Junino, que terminou com o
tão esperado casamento. As crianças tiveram a oportunidade de participar de
brincadeiras tradicionais, adaptadas em forma de estafetas como corrida do saco,
bola na lata, bola na boca do palhaço, jogo da argola (com bambolês e cones),
limão na colher e estreitando os vínculos com os colegas. Foi mais uma
oportunidade de exercitar a capacidade de organização e experimentar antigos
jogos da infância que tememos sejam no futuro. A viagem pelas Américas culminou
com o Pan Sá Pereira, um grande campeonato inspirado no Pan 2007. As
modalidades foram escolhidas adaptando nossas práticas, as possibilidades de
espaço e os esportes disputados no evento oficial. Assim, boliche, salto,
arremesso de peso com saquinhos de areia, basquete, handebol, câmbio e piquebandeira envolveram a garotada. Os times foram compostos por todas as turmas,
divididos por cores, representando países das Américas, e contaram com a
empolgação dos componentes e também dos professores, num clima de garnde
confraternização. As crianças demonstraram muita garra e determinação, além de
criatividade na disputa dos gritos de guerra; receberam medalhas e certificados de
participação e, apesar das emoções estarem à flor da pele durante o campeonato,
deram um show de espírito esportivo respeitando o outro, cooperando, seguindo as
regras e lidando bem com as vitórias e derrotas.
Dando continuidade ao nosso trabalho, algumas dificuldades foram acrescentadas
aos jogos tradicionais como o pique-bandeira com seqüestro e o queimado
agarrando a bola. Nos dias de chuva, resgatamos também "detetive", que fez
sucesso.
Cresceram com o melhor entendimento das regras, o que os fez passar a jogar
com maior empolgação e sem tanta preocupação com as mesmas. A escolha dos
times, feita por afinidades, torna mais difícil misturar os grupos, o que ainda causa
alguns conflitos.
Esperamos que todos se divirtam muito nas férias e retornem ao Pereirão com
disposição e energia para um novo ano de trabalho. Boas férias!
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