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"É interessante contemplar uma encosta confusamente entrelaçada,
revestida por diversas plantas de diversos tipos, com pássaros cantando
nos arbustos, com vários insetos voando, e com minhocas rastejando na
terra úmida, e pensar que essas formas elaboradamente construídas...
foram todas produzidas por leis agindo à nossa volta...
Há uma grandeza nessa visão da vida, com seus diversos poderes,
havendo sido originalmente insuflados em algumas poucas formas ou em
uma só; e que, enquanto este planeta esteve revolucionando de acordo
com a fixa lei da gravidade, a partir de um início tão simples, infinitas
formas, as mais belas e mais maravilhosas, evoluíram e continuam
evoluindo."
Charles Darwin
Foi buscando esse olhar, mais voltado para a natureza, que retornamos das férias momento de começar a elaborar a Feira Moderna, que neste 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 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 a partir de atividades propostas em uma
apostila sobre Clima, utilizamos o atlas, 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,
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apresentou imagens variadas das Américas, cruzando os conhecimentos
específicos como latitude, longitude, altitude, maritimidade, continentalidade etc.
Nossa idéia para o Quinto
Ano, no entanto, ía um
pouco além. Queríamos nos
aproximar de um grande
cientista, entender sua
personalidade, seu método
de trabalho e sua
contribuição para a Ciência.
Notícias sobre Galápagos
nos levaram a Darwin, cuja
viagem pela América do Sul
tanto tinha influenciado suas
pesquisas e a elaboração da
Teoria da Evolução pela
Seleção Natural.
Então, adotamos a “Árvore da Vida”, de Peter Sís, que conta sua história num livro
delicado e poético. Com ilustrações do autor, a partir de descrições do próprio
cientista, o livro nos remete a um outro tempo e nos põe, verdadeiramente, em
contato com a vida de Darwin, desde sua infância, adolescência, viagem no navio
inglês Beagle, suas certezas e dúvidas, vida adulta, publicação polêmica da Teoria
da Evolução, até sua morte. Com essa leitura pudemos relacionar o conhecimento
das áreas de História e de Geografia, comparando semelhanças e diferenças,
mudanças e permanências no conhecimento sobre o mundo natural.
De sua viagem, destacamos sua passagem pelo continente americano, observando
sua admiração com a natureza, com as formações geológicas, os fósseis, mas não
poderíamos deixar de destacar e refletir sobre sua indignação com o tratamento
dado aos escravos e aos povos primitivos, revelando sua formação humanista. Em
seu diário declarou que, objetivamente, não gostava do Brasil, e esperava nunca
mais precisar voltar, enquanto perdurasse o sistema de escravidão.
No entanto, com seu olhar de naturalista, ficou profundamente impressionado com
a exuberância da Floresta Tropical: “...florestas, flores e pássaros, eu os vi em
grande perfeição, e o prazer de observá-lo é infinito” e decidimos que esse seria o
bioma escolhido para a turma se aprofundar. Também a chegada às Galápagos,
batizadas berço da teoria de Darwin, ganharia um estudo especial, com pesquisas
em vídeos, livros,
jornais e revistas.
Então, já bem sabidos
tanto em biomas como
em seleção natural,
evolução e adaptação
das espécies,
mergulhamos mais um
pouquinho e estudamos
a nossa reserva
particular de Floresta
Tropical: a Floresta da
Tijuca. Desse estudo, é
difícil eleger o que foi
mais interessante! Mas
toda a turma se admirou
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em saber que essa floresta é um exemplo de recuperação de um ambiente
devastado pela ganância, descuido e desconhecimento do homem em relação à
natureza. Em mais um passeio pudemos ver, “in loco”, o que havíamos aprendido
nas pesquisas. Visitamos as ruínas da antiga Fazenda de Café Nassau, de
Alexander van Mocke, que ocupava toda a Gávea Pequena. Essa e outras
fazendas foram as responsáveis pelo desmatamento das matas ciliares que tanto
interfere nas nascentes. Para finalizar, tomamos banho, com a consciência de
ambientalistas, numa piscina natural de água cristalina, agora bem protegida pela
mata a seu redor.
O resultado de todas essas vivências foi apresentado na Feira Moderna, que
contou com um detalhe a mais. Além de falar de Mata Atlântica, Galápagos, Darwin
- biografia, viagem e teoria - fizemos delicadas árvores, representantes de espécies
nativas da Mata Atlântica. Elas formavam um caminho, numa analogia ao “Caminho
de Areia” que Darwin mantinha em sua casa para caminhadas e reflexões.
Carregadas de afetividade tanto pelo prazer em confeccioná-las, como pelo que
representavam, traziam a genealogia de cada criança numa metáfora à árvore da
vida de Darwin. “... a vida na Terra tem sido gerada durante bilhões de anos numa
única árvore ramificada, a árvore da vida...”.

Terminada a Feira Moderna, queríamos retomar a leitura de “Emília no País da
Gramática” e eleger a Língua como mote principal de nossas novas atividades.
Para ilustrar, pesquisamos a música Língua, de Caetano Veloso. Lembrando o
antropólogo Simmel, que compara a obra de arte a um enigma a ser decifrado com
a chave do autor, mas também com muitas outras chaves. Ouvimos e fizemos
nossa leitura, levantando interpretações para pequenos fragmentos. Todos
gostaram da afirmação de que “Minha Pátria é Minha Língua” e pensamos, a partir
daí, nas outras línguas faladas no continente e o quanto todas revelam da história
de cada uma das pátrias. Com a Emília, de Lobato, em sua visita à Gramática,
conhecemos, além de tantas coisas, uma das reformas por que o Português
passou e percebemos que a Língua é uma criação popular, orientada pelo uso:
“Est modus in rebus”, diz o rinoceronte gramático Quindim. Em outro texto “Sua
Língua, Sua Identidade”, Rachel Valença, diz que “não são leis que vão determinar
o destino da língua, que é regida pelas pessoas que a falam. É de você, de mim,
de todos os brasileiros que depende o destino da nossa língua, um traço tão
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marcante da nossa pátria brasileira.” Então, fizemos o levantamento de uma
reforma anunciada para 2008 e, pensando na Língua como algo tão vivo, foi
impossível não fazer a relação de sua dinâmica com a teoria da evolução das
espécies. Na Língua também surgem mutações aleatórias, adaptações, extinção e
criação de palavras. Tudo isso nos leva a pensar, sempre, na melhor forma de usála, escolhendo seus recursos, cuidando de sua preservação, valorizando-a como
um traço marcante da nossa cultura. Foi isso que fizemos num dos últimos textos
que produzimos e lapidamos, cujo tema era Memória e Infância.
Não podemos deixar de lembrar de duas encomendas que trouxemos do Primeiro
Semestre: um estudo sobre a civilização maia e uma peça de teatro apresentando
a lenda asteca da Terra Prometida. Desses dois povos que viveram em territórios
da América Central e México, aprendemos muita coisa que pudemos relacionar
entre eles e também com a nossa sociedade atual, ampliando nosso conhecimento
sobre o continente.
A festa de encerramento veio trazer um fechamento digno e cheio de beleza para o
projeto da turma: “América: um quebra-cabeça de muitas peças”. Através da
música, linguagem que podemos chamar de síntese da nossa diversidade,
passeamos por muito ritmos e estilos, numa celebração repleta de alegria.
Assim, terminamos mais um ano em que buscamos cuidar de nossa identidade,
cada vez nos conhecendo melhor, valorizando nossa cultura e nossa formação tão
múltipla e tão singular. E como “tudo que move é sagrado”, estamos nos
despedindo dessa turma tão amada, que vimos se mover e se transformar,
acreditando que cada um continuará crescendo de forma plena. Fazendo o melhor
possível, sempre.
Com carinho, e já com saudades!

Tribo

____________________________________________________________________________________

Nossos encontros semanais amadureceram nesta segunda etapa do ano. As
crianças demonstraram uma maior compreensão do significado desse espaço,
trazendo temas de debate e conflitos para serem discutidos e transformados.
Dedicamos muito tempo de nossas Tribos para cuidar de um assunto delicado: a
saída da Sá Pereira. O encontro com alguns ex-alunos abriu nossas discussões
sobre esse tema de uma forma muito feliz. A conversa esclareceu muitas dúvidas e
trouxe maior tranqüilidade. A visita ao Andrews também trouxe um gostinho de
crescimento e mudança que provocaram sentimentos ambíguos de desejo e
insegurança. Sentimentos que foram discutidos, compartilhados, registrados,
trazendo mais alívio e leveza à medida que cada um percebia que seus medos e
ansiedades eram comuns a todos. Chegou a hora das avaliações. Todos os dias se
falava, informalmente pelo pátio, entre as aulas, na entrada e na saída, sobre as
provas das novas escolas. E no dia da Tribo, conversávamos com mais calma,
conhecendo de perto a experiência de cada um, trocando idéias sobre as
avaliações. O Quinto Ano é sempre um período de vivências fortes, mas que nas
Tribos podemos redimensionar e amenizar as aflições. O simples fato de estarem
juntos, compartilhando esse momento difícil, tornou-o muito construtivo.
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
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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

____________________________________________________________________________________

Ao retornarmos da nossa viagem às ilhas do Caribe, o vento nos impulsionou para
outras terras americanas. Direcionamos nossos lemes rumo aos mares do norte e
ancoramos nossas embarcações no continente Norte Americano! Sua colonização
assunto de muitos encontros e as crianças tiveram oportunidade de demonstrar um
conhecimento vasto sobre o assunto, trocar informações e tirar pequenas dúvidas.
Munidos dessas informações construímos um texto coletivo com os dados que
foram considerados importantes pelo grupo. Resolvemos pegar um trem e, para
não haver confusão na hora do embarque, fizemos uma ficha com orientações
sobre como ler e dizer as horas, como obter informações no guichê da estação e
como comprar um ticket só de ida ou de ida e volta. Eles gostaram tanto do diálogo
apresentado que o usaram para fazerem algumas encenações muito engraçadas.
O destino foi decidido de forma unânime: "Let´s go to New York City!" E nada
melhor do que ouvir Frank Sinatra cantando "New York, New York" para entrarmos
no clima festivo dessa metrópole que pôde ser vista também em muitas imagens
que retratavam seus pontos turísticos famosos e conhecidos em todo mundo! Uma
ficha sobre alimentos e a colocação correta dos artigos indefinidos ajudou a
reflexão sobre o uso dessa classe de palavras e serviu como gancho para a
elaboração de um script no qual as crianças, em grupos, escolheram um tipo de
restaurante e desenvolveram uma situação problema. Fizeram uso de algumas
expressões básicas e usuais, algumas já conhecidas. Os grupos se revezaram nas
apresentações que ficaram tão bacanas, que decidimos filmá-las. Todos se
empenharam bastante para a produção, trazendo adereços, figurinos diversos e
até alguns componentes para enriquecer o cenário. O vídeo, resultado desse
trabalho, cheio de humor, servirá como uma bela recordação deste ano de 2007.
Ainda em "New York", as crianças elaboraram pequenos textos, com notícias da
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viagem, escritos em postcards para parentes e amigos no Brasil. A viagem
terminou...E agora para que outras terras irá nos levar o vento?

Matemática

____________________________________________________________________________________

Segundo semestre, hora de retomar nossos estudos. Precisávamos estar em dia
com os conteúdos que envolvem os números naturais lendo, escrevendo,
comparando, ordenando números em um campo numérico mais amplo. Era
preciso, também, estar craque na leitura e interpretação dos problemas para
selecionar as operações adequadas, utilizando os algoritmos em sua forma
abreviada. Como o estudo sobre frações ainda não estava concluído, vimos que
era hora de buscar procedimentos mais econômicos para comparar, somar, subtrair
e simplificar esses números que, inicialmente, causaram estranheza. Para
começar, aqueles procedimentos mais longos, mas que fazem o maior sentido para
as crianças, conviveram harmoniosamente com outros mais “enxutos”, até que toda
a turma se sentisse segura para usar as estratégias usadas pelos adultos. Assim,
através de situações-problema, desafios e jogos, os alunos tiveram a oportunidade
de colocar em prática os novos conhecimentos. O debate e a discussão tiveram
sempre lugar garantido para que pudessem comparar, refletir e aprender uns com
os outros. Enquanto resolviam atividades em fichas, apostilas, no caderno e no livro
sobre as quatro operações, frações, múltiplos e divisores, foram apresentados a um
novo conteúdo: Números Decimais. Iniciamos esse estudo estabelecendo relação
com o nosso sistema monetário e com as frações decimais. Ler, escrever,
interpretar esses números com vírgula, são aprendizagens que não costumam
trazer dificuldades. Mas sistematizar esse conhecimento não é tarefa das mais
simples. Para ajudar na compreensão dessa nova aprendizagem, é freqüente as
crianças trazerem à tona o conhecimento sobre o nosso sistema de numeração:
- Flavia, centena é maior que dezena. Mas com os decimais, décimos, que
parecem com dezena, são maiores que centésimos, que se parecem com
centenas.
- É verdade! Mas se olharmos para a escrita desses números, o princípio é o
mesmo que organiza os números naturais. Cada ordem à esquerda vale 10
unidades da ordem anterior. Assim, 10 centésimos pode ser trocado por 1 décimo.
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Foi assim, através da escuta de como as crianças vão elaborando conhecimentos,
que avançamos para as regras das operações com os números decimais. E as
novidades não acabaram! Precisavam aprender a calcular porcentagens ou “por
centos”; era assim que as crianças se remetiam a esse novo conhecimento. Mas
como quem conta um conto, emendamos um conhecimento no outro, trazendo
significado e estabelecendo relações com situações do nosso cotidiano. A
diversidade de estratégias para esse cálculo esteve garantida a partir de
procedimentos apresentados em nosso livro didático. Após o período de exames de
seleção para as novas escolas e as avaliações do último trimestre, a sensação é de
tarefa cumprida. Mas o ano não terminou! Que tal, então, conhecer Eratóstenes? A
narrativa sobre a vida desse ilustre matemático, que tentou medir a circunferência
da Terra há mais de dois mil anos, encantou as crianças. Organizadas em
pequenos grupos, com um roteiro na mão, convidamos nossos meninos e meninas
a pesquisar e a compartilhar, com a turma, a vida, a obra e curiosidades sobre
alguns mestres dessa disciplina que tanto nos desafia. E foi com atitude de quem
tem a maior intimidade com os números, as operações, as medidas, os espaços e
as formas que pesquisaram e apresentaram aos colegas Arquimedes, Copérnico,
Malba Tahan, Al Khwarizmi, Gauss, Newton e Einstein. E foi assim que concluímos
essa etapa, desejando aos nossos alunos e alunas sucesso em sua vida escolar.

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
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abstrata, concreta e universal. Perceberam que, nessa busca, Torres agregava à
malha geométrica, sempre presente na superfície de seus trabalhos, um
vocabulário próprio de símbolos de culturas antigas, com ênfase no imaginário
indo-americano 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.

Teatro e Exp Corporal

____________________________________________________________________________________

Dando continuidade ao processo iniciado no primeiro semestre, mergulhamos nos
ensaios para a apresentação de “A terra Prometida”, trabalho que integrou as
linguagens Teatro, Dança, Música e as pesquisas realizadas nas aulas de Projeto.
A encenação foi inspirada na ascensão e queda da civilização Asteca. Para compor
o texto utilizamos dois fragmentos de “Nascimentos – Memórias do Fogo”, de
Eduardo Galeano, escritor uruguaio que se propôs narrar a história da América
Latina através do resgate dos mitos indígenas pré-colombianos, e textos
informativos de enciclopédias diversas. Demos ênfase à coragem e a
perseverança, virtudes que marcaram a história desse povo - “São incontáveis
quantos sóis e quantas luas nossos antepassados atravessaram em busca da
Terra Prometida”. Buscamos nos envolver com as emoções que emergem dos
rituais de celebração, construindo uma atitude de respeito à memória dessa
civilização. O trabalho de dança partiu da apreciação de uma cena de um
documentário que reconstruia um cortejo. Nela pudemos ver dançarinos e músicos
acompanhando um imperador. A projeção de imagens retiradas dos muitos livros
que as crianças tiveram acesso nos serviu como cenário. Quem sabe não levamos
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dessa experiência o “ânimo do coração e valentia dos braços” para novas
realizações?
Com este espírito vibrante passamos a contar, com a parceria do grupo musical
Songoro Cosongo para o projeto do final de ano: “Danças e Ritmos da América
Latina”. Inspirados no concerto didático que o grupo apresentou no primeiro
semestre, aqui mesmo na escola, criamos um roteiro no qual as F5 se
responsabilizam por levar todas as outras turmas e a platéia a fazer um passeio
pelo continente através da dança e da música. Esse trabalho marca a despedida
dessas turmas. Tem um significado especial, não só para as crianças, mas para
todos nós que os acompanhamos durante todos esses anos.
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____________________________________________________________________________________

Iniciamos o semestre buscando uma parceria com Teatro e Expressão Corporal
aproveitando elementos presentes no texto da produção teatral que seria
construída pela turma. Tendo a clave como ponto de partida, as crianças foram
separadas em grupo e incentivadas a pesquisar as possibilidades sonoras desse
instrumento. Com as idéias apresentadas, criamos uma composição rítmica
inspirada na brincadeira “Escravos de Jó”. Compusemos uma música para flauta,
com arranjo para duas vozes, aproveitando a base rítmica gerada pelas claves. O
grupo, dividido em flautas e claves, executou simultaneamente as duas
composições que se entrelaçaram. O resultado pôde ser visto na Festa
Pedagógica. Depois nos voltamos para o pandeiro, aproveitando a base adquirida
no ano anterior, e acrescentamos ritmos típicos da América como bolero, salsa,
reggae, rock, funk. Após ensaiarmos e nos apropriarmos de cada um desses
ritmos, fizemos uma “conversa de pandeiros”, quando a turma, dividida em dois
grupos, dialoga ritmicamente. No final do semestre, fizemos brincadeiras e jogos de
improvisação sobre a música “Yorugua”, do grupo SongoroCosongo, que seria
coreografada para a festa de encerramento.

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
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,
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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,
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
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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.
Turma dos mais velhos da escola, reivindicam e exigem explicações para tudo. São
curiosos, perguntam, e querem sempre que seja feita justiça. Mas como justificar a
"injustiça" quando um deles se sente prejudicado? Despedimo-nos pedindo aos
pais que, na medida do possível, facilitem a manutenção do vínculo que há entre
eles independente de qual caminho seguirão. E fica o convite para muitas visitas ao
Pereirão.
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