Maio 2019

Volume 3

em dia

Espaço para o saber

em dia
Expediente
Anna Maria
Diogo
Fernanda
Candinha
Carol
Conceição
Cris
Marina
Patricia
Sandra
Neidinha
Tita
Orlene
Lucas
Jônia
Bento

Oba! Mais um Viverzinho em dia :)
Chegamos a esta edição cheios de vontade de compartilhar toda a
alegria que reinou por aqui neste período.
Nossos dois temas desta edição trazem em comum um grande espírito
criativo que coloca em evidência a infinita capacidade de invenção e
transformação da qual somos testemunhas todos os dias e que nunca
deixa de nos surpreender e ensinar.
O Viverzinho não escapou à febre dos Beyblades por exemplo. Mas ver
estas crianças se apropriando do processo de construção, inventando
seus próprios modelos, criando diferentes narrativas nas competições
foi um processo muito rico que os transporta de um lugar de consumidores de brinquedos para o lugar de agentes criadores da própria
brincadeira. E se podem construir isto, podem tudo!
Da mesma maneira que transformaram um tema controverso em uma
grande brincadeira, cheia de aventuras e descobertas no projeto
exército.
O resultado vocês conferem a seguir!
Um grande abraço e aproveitem a leitura!

Brincar, criar,
transformar, imaginar...

aprender

Quando a criança brinca com algo que ela mesma constrói, o momento não
se torna apenas de diversão, acontece a construção de aprendizado que será
levada para toda a sua vida.

Os objetos ganham novos
significados, as caixas se
transformam em carros,
motos, barcos, castelos,
casas e até canis.

*detalhe o mesmo objeto depois se transformou...

Alguém se arrisca a adivinhar o que é isto?

Em super moto!

Castelo

Canil

Brincar, criar,
transformar, imaginar...

aprender

Quando a criança inventa o seu brincar livremente, juntamente com outras crianças,
ela organiza, estabelece regras, define cenários e enredos. Tudo de forma espontânea.

A criação das crianças ao transformarem diferentes objetos em brinquedos e brincadeiras e o
uso de diferentes materiais não estruturados é um espaço aberto à produção da cultura
infantil, a partir de pesquisas que as crianças realizam em suas relações com os materiais.

Bateria

Bonecas de pano

Várias situações
possibilitam
o desenvolvimento
do raciocínio lógico,
da criatividade e da
capacidade
de criar estratégias
e possibilidades de
alterá-las quando
o resultado não
for satisfatório

Armadilha para capturar dinossauros

Um copo ideal para um milk shake

Uma sequência de armadilhas até chegar a pizza

Brincar, criar,
transformar, imaginar...

aprender

Quando a criança inventa o seu brincar livremente, juntamente com outras crianças, ela
organiza, estabelece regras e define cenários e enredos. Tudo de forma espontânea.

Diante de tantas
invenções,
não podíamos
deixar de
comentar do

Gravetos

Beyblade,
que foi reinventado,
por diferentes
materiais, como:
Palito, papel (colorido por eles)
e uma bacia para ser a arena.

Palitos de churrasco e jornal

Brincar, criar,
transformar, imaginar...

Beyblade de tampinhas

aprender

Construindo a arena para os Bayblades

Ao desenhar, pintar,
ou manusear
pequenos objetos a
criança treina realizar
movimentos precisos,
delicados,
fortalecendo sua
atenção e concentração ao que se
propõe a fazer.

Testando a arena: interação entre diferentes faixas etárias

As brincadeiras com o beyblade além de
garantir momentos prazerosos, proporcionaram inúmeras situações de aprendizado
dentro da Matemática - contagem do
tempo, direção, noções de tamanhos, peso,
espaço, sem contar as formas geométricas
presentes nos diferentes modelos.

Projeto

Exército

Fazendo o mapa mental do projeto

A história do cavalo de Tróia
recontada por eles. Neste momento
as crianças se surpreenderam com o
fato do que eles tinham para contar
pudesse preencher uma lousa inteira.
Também notaram a diferença entre o
tempo do falar e o tempo da escrita

Projeto

Exército

Pesquisando na biblioteca
do Viverzão sobre Tróia

circuito de treinamento

Descascamos milho para assar na fogueira,
com batata e batata doce.

Projeto

Exército
Camuflagem
com elementos
da natureza

Construindo
o cavalo de Tróia.

Quem se lembra do nosso barquinho da festa de encerramento
do ano passado? Pois ele virou um belíssimo cavalo de Tróia!!
Isso é que é escola transformadora ;)

Tiro ao alvo gigante com balões de água!

Projeto

Exército

Ensaios para a grande invasão

E finalmente
chega o

GRANDE
DIA

empolgação dos nossos guerreiros!

No Viverzão nosso
exército apresentou
uma versão do
cavalo de Tróia
recontada por eles:

no final uma
grande festa,
com direito a
brindes
confeccionados
por eles!

Projeto

Exército - Sobrevivência na selva

Água, pão e banana que eles mesmo "caçaram"
no nosso dia de sobrevivência na selva.

Construímos uma maca, igual às
utilizadas no treinamento real.
Depois, quem quis teve a
chance de ser transportado pela
equipe toda! Que foi muito
unida e guerreira!
Não deixamos nem um só
homem para trás!

Depois as crianças recolheram
galhos para construir uma
cabana camuflada. Durante
todo o percurso o soldado
Belizário nos contou suas
vivências e lembranças. Foi
uma experiência maravilhosa
e agradecemos demais ao
Cleiton, que realmente vestiu
o personagem e encantou a
todos, fechando com chave de
ouro nosso projeto!!!

Papo de
criança

Observando
a horta:

" também tem
jericão no quintal
de casa"

"Não gosto
de comer verruga
(verdura)"

" Vi uma tuarana
(taturana)"
" Vamos
envasar o
Viverzão!!!"

Depois de olhar
a lua no céu da escola
pela manhã:

" Sabia que a lua é
companheira do sol?"

Dicas de leitura
Nesta seção a gente socializa
indicações de livros que a equipe
considera úteis ou que os pais
nos recomendaram. Estreamos
com três indicações muito especiais:

A criança mais feliz do pedaço, de Harvey Karp: Esta obra
traz uma série de dicas sobre educação infantil, mas considera que
é por meio da prática que os pais poderão construir a confiança e o
sucesso de seus filhos. Assim, a proposta é que cada pessoa
escolha as dicas que fazem mais sentido para si.

Pais Liberados, filhos liberados, de Adele Faber e
Elaine Mazlish: Este livro descreve a dinâmica de diversas
famílias do grupo de mães conduzido pelo doutor Haim
Ginott. Se você acha que os seus problemas só acontecem
na sua casa, leia este livro e respire aliviado!

Brincando de matar monstros de Gerard
Jones. Este é o livro do qual extraímos nosso texto
orientador da última reunião. Para encarar a
agressividade infantil com mais naturalidade e
tranquilidade.
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