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“Lá vem a força, lá vem a magia
Que me incendeia o corpo de alegria
Lá vem a santa maldita euforia
Que me alucina, me joga e me rodopia
Lá vem o canto, o berro de fera
Lá vem a voz de qualquer primavera
Lá vem a unha rasgando a garganta
A fome, a fúria, o sangue que já se levanta”
Raça - Milton Nascimento / Fernando Brant
Foi nesse ritmo que recomeçamos depois das férias de julho. Nessa época fica
evidente o quanto as crianças já estão plenas no Quarto Ano. Bastante íntimas do
Projeto e dos procedimentos dessa etapa, parecem estar querendo viver tudo com
intensidade. Que bom! Afinal é esse o momento em que muitas coisas ganham
visibilidade e são concluídas.
O começo de tudo foi a leitura da adaptação de Lobato para as “As aventuras de
Hans Staden”. Daí estruturamos nosso Projeto “Ancorando nas Américas” que,
numa trilogia, cuidaria da presença dos povos originários, dos europeus e dos
negros africanos na América. Da presença européia e indígena cuidamos no
primeiro semestre; faltava, agora, estudar a presença negra. Para o segundo
semestre teríamos, além desse, mais dois grandes empreendimentos: o teatro de
Hans Staden e a Feira Moderna.
Como a F4M tem a característica de se envolver de corpo e alma em todos os
trabalhos, optamos por dar-lhes um tratamento linear, trazendo, praticamente, um
de cada vez.
Com a promessa de ficar mais um pouquinho com Lobato, tanto em função do
processo de criação da peça sobre Hans Staden, como do nosso desejo, optamos
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por adotar o livro Minhas Memórias de Lobato, de Luciana Sandroni, nossa autora
do coração! Como fomos felizes com essa leitura! Naquele texto saborosíssimo,
como diria a Emíla, Luciana nos abriu as portas para um mergulho ainda mais

profundo no universo lobatiano.
Resolvemos montar uma Biblioteca particular, apenas com os livros do autor,
trazidos pelas crianças, recolhidos no acervo da escola e até recebemos uma
relíquia vinda de uma mãe da Pereirinha na nossa sala de aula: “A Menina do
Narizinho Arrebitado”, editado em 1920 e reeditado em 1982, a partir do original,
com os mesmo desenhos e a mesma ortografia. Com esses livros começamos uma
nova Roda de Leitura em que cada criança lia
um pouquinho por dia. Também tivemos a
oportunidade de assistir, em videos, a antigos
fragmentos do Sítio e um DVD recém lançado,
comprado na Bienal por João Alberto. Tudo
isso fez com que o espetáculo do Hans Staden
fosse realmente um sucesso!
Depois disso, um empreendimento mais voltado
para as Ciências Naturais nos aguardava. Foi
buscando um olhar mais voltado para a
natureza, que começamos a elaborar a Feira
Moderna, que nesse ano traria um tema central:
biomas da América. O conceito de bioma foi
escolhido por permitir ampla reflexão sobre o
ambiente, o desenvolvimento e a
biodiversidade de nosso enorme continente.
Segundo o físico Fritjof Capra “não há como
promover um desenvolvimento sustentável
senão adaptado a cada bioma”. Mas, como
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entrar nesse tema específico? Para começo de conversa, abrimos muitas portas:
levantamos notícias sobre o Aquecimento Global e seu impacto em cada bioma e
ecossistema, assistimos ao documentário “Uma verdade inconveniente” e à
palestra de Sérgio Besserman; refletimos muito a partir das atividades propostas na
apostila sobre clima, utilizamos o atlas e o globo; fizemos o primeiro passeio de
pesquisa de campo na reserva da Marambaia e Mirante da Prainha, para
reconhecimento de características dos biomas, com o grupo Moleque Mateiro; e
tivemos um “aulão”, com o professor Fábio que, com sua formação em Geografia,
apresentou imagens variadas das Américas, cruzando conhecimentos específicos
como: latitude, longitude, altitude, maritimidade, continentalidade etc.
Em seguida, demos início a um estudo mais sistematizado, com uma série de
apostilas e fichas referentes aos quatro biomas, que seriam trabalhados pela turma:
cerrado, caatinga, deserto e floresta temperada.
Como nenhum desses biomas está presente em nossa região, solicitamos aos
Moleques Mateiros, mais uma vez, um passeio que pudesse ilustrar, de forma mais
próxima, nossas teorias. Fomos a Pedra Bonita e vimos, além da vista maravilhosa,
uma vegetação semelhante à do cerrado. Também plantamos mudas de árvores
numa área de reflorestamento e todos se sentiram parte da natureza.
Em sala, fizemos três terrários procurando utilizar passos do método científico levantamento de hipóteses, observações e registros. A terra foi preparada
representando, de maneira simplificada, as condições ideais do solo e plantamos
um cacto, uma muda de jibóia e sementes de feijão. Pudemos acompanhar o
comportamento desses vegetais observando o ciclo da água, a germinação das
sementes, o desenvolvimento dos vegetais, aguçando o olhar das crianças para as
transformações da natureza. A Feira Moderna foi o resultado de todas essas
vivências!
O último pilar da nossa trilogia inicial viria com a leitura do livro “Histórias da Preta”
e tantas outras propostas que foram surgindo – como pesquisas de músicas,
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imagens, histórias, esculturas e notícias. Apesar dos africanos terem vindo para a
América como escravos, procuramos tratar da cultura africana na sua origem e
imensa diversidade. A visita à maravilhosa exposição “África – a arte do tempo”,
com peças da coleção de Antônio Olinto e Zora Seljan e fotografias de Pierre
Verger, veio reafirmar nosso desejo.
Impossível, também, falar da presença negra sem cuidar do preconceito! Foi numa
pesquisa na Cinelândia que procuramos saber como o tema é visto por tantas e tão
variadas pessoas que passam por aquele local movimentado. Todo o trabalho de
contagem das respostas e registro dos resultados nos fez refletir e tomar
consciência da evolução desse debate nos dias de hoje. Esse é um assunto que
não se esgota nunca e é sempre um aprendizado discuti-lo com as crianças, que a
cada dia se revelam mais conscientes.
De temas tão diversos, o trabalho com a Língua só pode se beneficiar. A cada nova
proposta, um tipo de texto a ser produzido. Neles, as crianças puderam ser
retirantes, navegadores, turistas em diferentes locais, repórteres, poetas, críticos,
cientistas e até extra terrestres interessados em notícias do planeta azul!
A festa de encerramento veio trazer um fechamento digno e cheio de beleza para o
projeto da turma: “Ancorando nas Américas”. Através da música, linguagem que
podemos chamar de síntese da nossa diversidade, passeamos por tantos ritmos e
estilos numa celebração repleta de alegria.
E chegamos ao fim. O Quarto Ano terminou e deixou muita saudade! Saudade
boa, daquelas repletas de lembranças do ano em que, juntos, conhecemos um
pouco mais o nosso continente, tão querido, que precisa de atenção! Com nossa
formação múltipla, nossa rica cultura, temos que valorizar e acreditar sempre nas
pessoas que a cada dia se sintonizam ao trabalho, ao cuidado com a Terra e que,
dessa forma, renovam as esperanças.

Tribo

____________________________________________________________________________________

Histórias aproximam o mundo do universo infantil. Nesse semestre, foram elas que
rechearam algumas de 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. São histórias tão reais que cada criança pôde se identificar e pensar
diferenças e semelhanças. Em cada filme uma particularidade trazida pela criança
daquela região possibilitou 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 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 mundo e que nos ajudam a conviver mais harmoniosamente.
A conversa sobre regras e postura de estudante continuou sendo uma tônica desse
grupo. Foram muitos momentos para refletir sobre a presença de cada um na
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turma, sobre o quanto um pode se sentir prejudicado pela agitação dos colegas ou
o quanto contribui para essa dispersão. Foram muito produtivos e geraram
transformações importantes no grupo.
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.
O vocabulário do texto foi bastante explorado! Recordamos o verbo “to be”,
tentando reconhecer também outros verbos e os pronomes pessoais. As crianças
elaboraram uma históira em quadrinhos para recontar a trama que impulsionou a
ocupação do FarWest.
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 frases mais complexas foi o grande desafio da turma neste
segundo semestre.
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____________________________________________________________________________________

Segundo semestre, hora de retomar nossos estudos. Até aqui, muitas
aprendizagens registradas em fichas, nos cadernos cheios de ilustrações e em
textos que retratam bem o quanto temos refletido sobre o universo da Matemática.
Ler, interpretar e resolver problemas envolvendo as quatro operações foram nossos
objetivos iniciais. As crianças deram conta porque gostam de desafios.
Era hora de complexificar as situações, ampliar o campo numérico e cobrar um
rigor maior com a organização dos registros. No início do ano ficou acertado que
passaria a ser cobrado o uso dos algoritmos formais da adição e da subtração.
Com relação à multiplicação e à divisão, os procedimentos pessoais, em geral mais
longos iriam, pouco a pouco, dando lugar a técnicas operatórias mais econômicas.
Dependendo da habilidade de operar de cada criança, manteríamos procedimentos
combinados com a turma, mas permitindo ainda algum toque pessoal. Entendemos
esse percurso como fundamental para que possam compreender as técnicas
operatórias convencionais, sempre muito econômicas mas pouco transparentes.
As operações que nos ajudam a resolver cálculos complexos, e que muitas vezes
ficam só “de cabeça”, ganharam status de conta auxiliar e passaram a ser
registradas ao lado dos algoritmos. Esse é mais um estímulo para que as crianças
registrem como estão pensando para que possamos pensar em intervenções
adequadas e promover novas aprendizagens.
O resultado das multiplicações ganhou nome de gente grande: múltiplo! A partir
desse estudo, desafiamos as crianças a concluírem algumas regras de
divisibilidade utilizando o conhecimento que possuem sobre o universo dos
números.
- Todo número par é divisível por 2.
- Se todos os múltiplos de 5 terminam em zero e cinco, os múltiplos de 5
são divisíveis por 5.
- Se você divide um número por 2 e quiser dividi-lo por 4, divide por 2
mais uma vez.
- Se um número termina em zero então dá para dividi-lo por 10.
Para terminar este ano cheio de aprendizagens, Emília, a bonequinha travessa do
Sítio do Pica-pau Amarelo, nos trouxe a última lição: Frações. Por ora, aprendemos
a ler e a representar alguns desses “números”. Sistematizar esse conhecimento fica
para o próximo ano.

Artes Visuais

____________________________________________________________________________________

Após o estudo sobre os mitogramas, realizado no primeiro semestre, resolvemos
fazer uma pesquisa sobre a influência dessas imagens primitivas na obra de
artistas americanos contemporâneos. Destacamos, então, o trabalho de Joaquín
Torres García, criador do movimento Universalismo Construtivo, e sua proposta de
resgatar as origens artísticas das culturas pré-históricas e ameríndias. Esse
encontro possibilitou uma breve aproximação com o movimento construtivo, do
início do séc XX, especialmente com o Neoplasticismo de Mondrian, que tanto
influenciou a sua obra. Na apreciação de seus vários trabalhos, as crianças
puderam perceber sua intenção de criar uma ordem estética pessoal, uma arte
abstrata, concreta e universal. Perceberam que, nessa busca, Torres agregava à
malha geométrica, sempre presente na superfície de seus trabalhos, um
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vocabulário próprio de símbolos de culturas
antigas, com ênfase no imaginário indoamericano das culturas pré-colombianas.
“A atitude do artista diante do espectador deve
partir da base que está diante do homem de
todos os tempos, que está diante do homem
de todos os povos. Portanto, a linguagem
deve ser a mais universal e a mais
compreensível. Geometria e simbolismo
teriam que ser a maneira natural de expressar
o artista. E foi assim que encontrando todas
as peças do quebra-cabeça, pude formá-lo por
inteiro.” Joaquín Torres García
Após o estudo e a apreciação, chegamos ao
momento da produção. Como nosso
inspirador, escolhemos temas para serem
representados num espaço subdividido
através de símbolos que seriam criados pelas
próprias crianças, mas
que falassem do nosso
tempo, da nossa
cultura. Ao
finalizarmos, cada
grupo apresentou o
título de sua obra
explicando o
significado de suas
escolhas e símbolos.
Nossas pinturas
fizeram sucesso no
salão da Feira
Moderna.
Avançando em nossa
linha cronológica,
chegamos a outro
artista, Keith Haring, nascido na Pensilvania, mas que passou grande parte de sua
vida em Nova Iorque. As crianças puderam concluir que Haring também havia
criado um estilo, uma iconografia e um vocabulário visual próprios. Souberam que
ele desenhou sem parar e que tamanha compulsividade o levou a ir além da tela,
pois não se contentava em utilizar os suportes tradicionais, buscando os mais
inusitados objetos, desde os encontrados no meio da rua, considerados lixo, até
produtos industrializados de produção em massa, além de esculturas, murais,
vídeos e pinturas corporais. Descobriram que gostava, mesmo, era de contar
histórias; que suas narrativas geralmente eram apenas visuais; que acreditava que
a função do observador era criar suas próprias histórias a partir de seus ícones.
Entenderam seus objetivos de usar a arte como ferramenta de ativismo social,
como veículo de denúncia e protesto. A partir daí, estavam prontos para nossa
última e mais esperada atividade do ano, a pintura do muro do Pereirão. Dividido
em cinco partes, haveria espaço para apenas um desenho por turma (3 F4s e 2
F5s). Dividimos os grupos para propor projetos inspirados na estética de Keith
Haring e votamos para ver qual seria o melhor para representar cada turma. A
possibilidade de deixar sua marca na escola foi realmente algo que motivou a
garotada.
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__________________________________________________________________

Dando continuidade ao
processo iniciado no primeiro
semestre, mergulhamos nos
ensaios de “As Aventuras de
Hans Staden”. O processo
exigiu das crianças o
desenvolvimento de muitas
habilidades não só para a
leitura e interpretação do texto
mas, também, para a gravação
das falas dos bonecos que
serviria de apoio à manipulação
harmoniosa de um mesmo
boneco que realizariam em
duplas ou trios, para a interação
dos bonecos na construção das
cenas, para a construção dos
personagens e para a
coordenação dos dois contextos
que se alternavam e se
complementavam na tentativa
de narrar uma mesma história. Realizar uma narrativa não linear, marcada por
espaço e tempos diferentes, O do Sítio do Pica-pau Amarelo e o Brasil dos
confrontos entre povos nativos e estrangeiros colonizadores foi um grande desafio
para as turmas de Quarto Ano. Contamos, para o sucesso desse trabalho, com a
parceria das aulas de Artes Visuais, quando foram confeccionados os bonecos, das
de Expressão Corporal, que favoreceram a conscientização da movimentação dos
bonecos, das aulas de Música, para a realização da vinheta musical do espetáculo
e das aulas de Projeto, que proporcionaram outras atividades como a apreciação
de vídeos sobre o Sítio e sobre Hans Staden e que motivaram, ainda mais, as
crianças para o trabalho. Depois das apresentações para as famílias e para quase
todas as outras turmas da escola, um claro sentimento de gratificação pôde ser
percebido.
Em seguida, um merecido descanso com aulas livres, ora utilizando objetos, ora
relembrando jogos teatrais já bastante conhecidos. Seguindo o mesmo processo de
criação que utilizamos no início do ano, onde o jogo norteador foi Máscara, e
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pudemos explorar inúmeras situações cênicas com a estrutura oferecida pelos
termos QUEM, O QUE e ONDE, agora focalizamos os VERBOS, que
proporcionaram proveitosos exercícios de improvisação.
Mais amadurecidos e experientes, concluímos um ano de muito trabalho fazendo
planos para muitas e novas realizações.

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!
Depois de entender melhor os passos e as características estéticas das diferentes
danças latinas, os improvisos apresentavam mais qualidade gestual e as criações
coletivas ficaram bem mais interessantes.
Buscando uma parceria com a linguagem teatral, destinamos algumas aulas à
manipulação dos bonecos utilizados na produção da peça “As Aventuras de Hans
Staden”. Acreditamos que a experiência de se colocar no lugar de quem é
manipulado, e deixar que seus movimentos fossem guiados pela vontade dos
amigos, ajudou a todos a entenderem as necessidades de um consenso nas idéias
para uma que conquistasse maior sintonia no momento de conduzir os bonecos.
Fechando o semestre, as aulas se dedicaram à composição e aos ensaios de
“Sancocho”, uma cumbia ao estilo colombiana que apresentaram na festa de
encerramento.
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__________________________________________________________________

Ao voltarmos das férias surgiu a possibilidade de parceria com a produção teatral
da turma, As Aventuras de Hans Staden. Começamos a trabalhar a música Sítio do
Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil, para utilizar sua introdução como vinheta.
Pensávamos em apresentar sua versão completa no final do espetáculo. O arranjo
continha várias percussões, além da voz e do acompanhamento do violão, tendo
sido acrescida a flauta doce. Com tantos instrumentos tocando coisas diferentes,
prepará-la foi um grande desafio que todos encararam com entusiasmo. Pouco a
pouco o arranjo foi sendo trabalhado e incorporado pelas crianças que, depois,
foram interferindo nele, tornando-o diferente em cada uma das turmas de Quarto
Ano. Infelizmente não chegamos a concluir o trabalho a tempo de apresentá-lo no
dia da encenação da peça, pois ainda eram necessários ensaios para ficasse no
ponto. O resultado final de tanta dedicação foi apresentado aos colegas das
demais turmas. Paralelas aos ensaios do Sítio do Pica-Pau Amarelo abrimos
espaço para que as crianças compartilhassem suas vivências musicais, em
apresentações individuais ou em grupo, que dessem vazão ao desejo de mostrar
canções prediletas, músicas criadas por elas ou aprendidas - na flauta doce ou em
qualquer outro instrumento. Foi uma atividade foi muito motivadora, resultando em
momentos de troca bastante interessantes. Mais ao final do semestre, brincamos
de "mais grave ou mais agudo?", para exercitar os ouvidos, estimulando o
aprimoramento da escuta musical.
Num processo de amadurecimento, tanto individual quanto coletivo, a turma foi se

descobrindo capaz de fazer, com mais facilidade e prazer, algo que se mostrava
difícil no início do ano: produzir em grupo. Esperamos que continue fortalecendo
seu interesse e vínculo com a música.

Coral

__________________________________________________________________

Em nossos encontros semanais buscamos proporcionar aos alunos a oportunidade
de participar de uma atividade cuja principal característica é o exercício musical
coletivo.
Como é uma atividade obrigatória, estão presentes nos ensaios as crianças mais
interessadas e as crianças que não valorizam ou não têm tanto desejo pelo
aprendizado musical. Mas isso faz parte de toda a atividade escolar, cabe a nós
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motivá-las e seduzi-las para que melhor aproveitem a oportunidade que está sendo
oferecida para sensibilizar e despertar sua musicalidade. Procuramos favorecer um
excelente exercício de socialização e construção de valores tais como respeito,
cooperação e solidariedade propiciando um espaço onde se busca um objetivo
comum, e que depende, fundamentalmente, da contribuição de cada um dos
participantes do grupo, sempre em favor do resultado do conjunto.
No dia a dia dos ensaios, diversas situações são trabalhadas no sentido de execitar
os valores já mencionados, especialmente considerando o tamanho do grupo em
questão.
Ao invés de trabalharmos com um extenso número de músicas, cantando-as a uma
só voz, adiamos o prazer imediato, que é característica do comportamento infantil,
em função de um ganho maior, que no final do processo é sempre mais
gratificante. Procuramos que as músicas introduzidas no repertório tenham uma
boa aceitação e despertem certo entusiamo já no seu primeiro ensaio. No entanto,
nosso repertório valoriza mais o aspecto qualitativo do que o quantitativo
aprofundando, tanto quanto possível, as questões musicais em seus diversos
aspectos como a polifonia, a dinâmica, a percussão corporal, a agógica (variações
do tempo musical) etc. E é justamente por valorizarmos esses aspectos que as
questões educacionais e socializantes são passíveis de serem trabalhadas.
Outro critério para a escolha do repertório é a integração com o Projeto
Institucional, na tentativa de colaborarmos para um enriquecimento dos contextos
de pesquisa e estudo que as crianças realizam a cada ano. As Américas estiveram,
mesmo que indiretamente, presentes nas letras de nossas canções.
Terminamos mais um ano de atividades com as crianças cantando um repertório
razoavelmente complexo, chegando a até 4 vozes polifônicas, além da utilização de
percussão vocal e corporal.
Neste ano as crianças também contaram com uma novidade: dividiram o palco do
Teatro do Bennet com o pessoal do Com-Junto Sá Pereira, durante o evento
Primeiro Sá Pereira em Com-Junto. Também se apresentaram internamente para
as crianças menores.
Uma menção especial deve ser dada ao Quarto Ano pela competência na
superação das novas dificuldades, e ao Quinto Ano que, com sua maior
experiência, pôde demonstrar um sentido de cooperação e união, que certamente
será da maior validade em suas experiências futuras.
Sabemos que poderemos contar com o próximo Quinto Ano para apoiar os futuros
membros do Coral da Sá Pereira e desejamos que as crianças que estão se
formando sigam seus novos caminhos com alegria, companheirismo e muita
música em suas vidas!

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,
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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.
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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