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Segundo Zaratustra, para se aprender a pensar é preciso primeiro
aprender a dançar. Quem dança com as idéias descobre que pensar é
alegria. Se pensar lhe dá tristeza, é porque você só sabe marchar, como
soldados, em ordem unida. Saltar sobre o vazio, pular de pico em pico.
Não ter medo da queda. Foi assim que se construiu a ciência: não pela
prudência dos que marcham, mas pela ousadia dos que sonham. Todo
conhecimento começa com um sonho. O conhecimento nada mais é que
a aventura pelo mar desconhecido, em busca da terra sonhada. Mas
sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas do corpo, como
a água brota das profundezas da terra.
Rubem Alves, A alegria de ensinar
No início, nos aventuramos por mares desconhecidos, aportando aqui e ali,
buscando nos tornar mais íntimos daquela gente estrangeira, com seus costumes e
lendas, histórias de vida e de morte. Durante muitas luas vivemos um sonho
colorido, cheio de novos sotaques, vestes brilhantes, adornos incrementados, sons
e danças. Agora, intuíamos, já conhecíamos todos aqueles povos, depois de tantos
sonhos e aventuras juntos: ao norte, nos alinhamos aos apache, sioux, cherokee;
na mesoamérica, aos asteca e maia, seguidos dos povos do sul, inca, guarani, tupi
e pataxó. Para legitimar o conhecimento, criamos um "site" para mantê-los sempre
por perto e convocá-los, quando necessário.
A Feira Moderna batia à nossa porta e precisávamos de novos assuntos para nos
alimentar os sonhos e prosseguir em nossas aventuras pela América. Trouxemos,
então, um assunto atual e apaixonante: os biomas da América, visando ponderar
sobre as questões climáticas, que determinam todo o desenvolvimento ambiental e
a biodiversidade de nosso continente, de nosso planeta. Inauguramos os estudos
sobre biomas assistindo ao documentário “Uma verdade inconveniente” e à
palestra de Sérgio Besserman, que trouxeram todo um peso para nossas reflexões
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sobre o aquecimento
global e o
desenvolvimento
sustentável. As notícias
– uma prática antiga em
nossas aulas – da
coluna Ciência, de O
Globo, enriqueceram
impressões, conversas,
debates e nos levaram a
concluir que,
independente de idade,
etnia, nacionalidade ou
crença, todos somos
responsáveis por manter
nosso planeta saudável.
Houve, também, o
“aulão” do Prof. Fábio (F4TA) que, com sua formação em Geografia, apresentou
grande variedade de imagens da América e conceitos específicos como latitude,
longitude e altitude. A partir daí, fizemos um passeio, com o Moleque Mateiro, à
Floresta da Tijuca, Mata Atlântica, para constatar, "in loco", as características
naturais que nos guiariam no estudo do bioma escolhido: Floresta Tropical. Toda a
turma ficou feliz por conhecer bem de perto a floresta, que havia sido devastada
para receber plantações de café, e que, depois da intervenção de D.Pedro II e da
ação do Cel. Archer, tornou-se um exemplo de reflorestamento.
Ainda em nome dos sonhos, resolvemos adotar o livro “Anos árvore da Vida”, de
Peter Sís, que conta, resumidamente, e de forma muito apropriada, a história do
naturalista Charles Darwin, sonhador desde o nascimento, trazendo, também, sua
viagem exploratória a bordo do Beagle, pela América do Sul, recheada de
ilustrações inspiradas no livro “A origem das espécies.” O desejo de estudar sobre
as questões evolutivas e de preservação ambiental nos apontava Darwin como
meio e o Arquipélago de Galápagos como destino. Aprendemos, cheios de
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admiração e entusiasmo, que em sua passagem por nosso continente, Darwin
chegou a pisar em terras brasileiras e conheceu nossa Floresta da Tijuca,
encantando-se com a enorme diversidade de fauna e flora ali existentes. Mas ficou
gravada, em sua memória de humanista, uma impressão negativa de nosso país:
os maus tratos a que eram submetidos os negros e indígenas escravizados.
Conhecer um pouco sobre o arquipélago de Galápagos e sua diversidade marinha
e terrestre, através das pesquisas, foi uma aventura prazerosa. Elaborar uma
maquete do lugar, com suas ilhas, estudando sobre a vegetação e as rochas
vulcânicas, os animais com suas particularidades e modo de vida foi uma alegria
imensa. A par disso, fizemos um cruzamento de informações entre a teoria de
Darwin e a Floresta Tropical (o bioma de estudo da turma), elaborando pequenas
“árvores da vida”, espelhadas em espécies da Mata Atlântica.

Muito dos sonhos e da alegria que vivenciamos juntos, foram generosamente
divididos com as crianças menores, de outras turmas, e os pais e visitantes que
nos prestigiaram na Feira Moderna. Convocamos nossos povos amigos para, em
seus lugares de origem, se apresentarem, altivamente, no grande mapa
desenhado, pintado e detalhado com relevos pelo grupo responsável. Junto ao
mapa, povos mais conhecidos nos brindaram com a degustação de suas comidas
típicas, o que gerou uma comoção na área, mas foi um sucesso.
Nossos estudos de Literatura também estiveram representados na Feira. Em
destque, os “Instantâneos de Felicidade” – inspirados na exposição de mesmo
nome que aconteceu no CCBB – clicados pelas crianças e complementados com
uma descrição poética, de leveza e luminosidade comparadas ao diáfano do papel
vegetal. Também ficaram expostos poemas da infância, naquilo que denominamos
“Retratos da Infância”, onde cada um colocou suas lembranças e impressões desse
momento tão gostoso e intenso. Os porta-retratos foram confeccionados com
sucata e pequenos brinquedos que pudessem remetê-los àquela época.
Nesses últimos encontros, temos trabalhado bastante a escrita, na tentativa de
torná-los íntimos de vocábulos que transmitam objetividade, adjetivos que tragam
beleza e encantamento, verbos que ativem sonhos e lembranças, e conectivos que
os liguem, para que seus textos tomem a forma que desejarem, porém com uma
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condição: a capacidade precípua de se comunicarem com quem quer que seja. A
Gramática não deixa de ser visitada, porém de maneira prática, mostrando a que
veio, nos enredos e tramas de cada um, pois, como diz Rubem Alves, “é um
conhecimento que se tornou parte inconsciente de mim mesmo”. Assim, as sete
maravilhas do Rio de Janeiro foram o pretexto para os textos encomendados: para
o Pão de Açúcar, uma escrita jornalística; para a Ilha Grande, um conto de
aventura; para o Jardim Botânico, um conto de época; para Copacabana, uma
crônica; para o Teatro Municipal, um conto fantástico; para o Museu Imperial, um
conto de fadas e, finalmente, para o Aterro do Flamengo, um poema. Motivos
encontramos sempre para utilizarmos um bom pedaço de papel, lápis e borracha.
Por isto, antes que se tornasse tarde, sugeri um último texto: uma autobiografia que
falasse da “Minha Vida na Sá Pereira”. A exigência não foi pequena, pois, além da
escrita, todos deveriam montar um pequeno "scrapbook", com lembranças de seu
tempo aqui, na escola. O resultado aí está!
“A Criança Nova que habita onde vivo / dá-me uma mão a mim / e a outra
a tudo que existe / e assim vamos os três pelo caminho que houver,/
saltando e cantando e rindo / e gozando o nosso segredo comum / que é
o de saber por toda a parte / que não há mistério no mundo / e que tudo
vale a pena”.
Alberto Caeiro

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
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.
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____________________________________________________________________________________

Novo semestre, novos assuntos, novos lugares para conhecer. Antes de seguir
nossa viagem, falamos das viagens e passeios de férias - "During this two weeks
I"... Depois foi só entrar novamente no clima da "Sá Pereira Expedition", das
nossas descobertas pela América. O nosso próximo destino era Nova Iorque, "The
Big Apple". Mas, antes de embarcarmos nessa viagem, pensando no fuso horário,
falamos de hora... E por falar em hora, cuidado para não perder o vôo! "New York"
nos aguardava! Aprendemos sobre a importância e influência da cidade sobre as
demais cidades ("Manhattan", "The Bronx", "Brooklyn", "Queens and Staten Island")
e seus pontos turísticos mais importantes ("MOMA", "Statue of Liberty", "The
Unisphere", "The Empire State Building", "Central Park" etc). Um lugar como Nova
Iorque merece uma música dedicada aos seus encantos e magnitude... A turma
assistiu a um vídeo cheio de imagens dessa grande metrópole, de suas belezas e
sua arquitetura que tinha como trilha sonora "New York, New York", cantada por
Frank Sinatra. Embalados pela música, passeamos nas imagens e curtimos o que
de mais interessante a cidade tem a oferecer. Nem todo mundo estava tendo essa
mesma oportunidade e por isso era importnte compartilhar nossas experiências.
Era hora de escrever um cartão postal para contar o que estávamos conhecendo
por lá! Durante as aulas ampliamos nosso vocabulário, aprendemos expressões
com diferentes funções comunicativas e estruturas que ajudaram e guiaram as
crianças para que pudessem elaborar os textos dos cartões. E que imagem é
melhor que a da Estátua da Liberdade para estampar os nossos postais? Nossos
estudos e atividades relacionadas ao projeto também estão registradas nos
trabalhos realizados no caderno e em fichas.

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.
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- 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.
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
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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
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.
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____________________________________________________________________________________

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
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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
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.

Música

____________________________________________________________________________________

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
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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,
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.
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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 pique-
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bandeira 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.
Com a mudança de professor no segundo semestre, foi preciso conquistá-los e
ganhar sua confiança para que o trabalho pudesse ocorrer de forma tranqüila. A
turma joga de tudo, mas tem clara preferência pelo futebol. Gostam dos jogos mais
dinâmicos e, quando acrescentamos novas regras, põem à prova suas emoções e
aperfeiçoam suas habilidades, além de se divertirem bastante.
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