
Ao ler essa parlenda logo perce-
bemos o ritmo que se impõe. Ritmo, 
substância da qual a criança é feita. 
As crianças desenvolvem suas ex-
pressividades através de seu corpo 
em movimento, constituindo lingua-
gem, afi rmando o Eu, socializando-
se e aprendendo constantemente.

VIDA NA 
ALDEIA
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Esse foi mais um ano de muitas 
descobertas, trocas, experiências... 
Experimentar o risco controlado, a 
confi ança no outro, a entrega, o pra-
zer e a satisfação do êxito, a autos-
superação, tudo é maravilhoso!

Foram tantas aventuras vivenciadas 
neste ano... nossa Aldeia nos propor-
ciona um imaginário, inimaginável!

Trilhas, teatros, passeios, Feira 
do Livro, horta, aventuras (criadas, 
ou não) marcam a nossa dinâmica, 
nossas aulas, nosso êxito coletivo 
afi rmado na beleza do dia a dia da 
Aldeia.

“Um, dois,
feijão com arroz,
três, quatro,
feijão no prato...”

Que riqueza temos com tantas 
oportunidades de sentir, pensar, 
agir, nessa convivência com nossas 
crianças!!! Curumins d’Aldeia!!!

Foi bom compartilhar este ano 
com vocês e esperamos estar juntos 
em 2015. Boas Festas!

Coordenação de Educação Infantil
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A turma do Maternal II curtiu muito a história da Chapeuzinho Vermelho.
Diariamente durante o recreio a brincadeira era dramatizar a partir 

da música “Pela estrada a fora”, sendo o grande momento o susto que 
levavam com o lobo. 

Vivenciar e dramatizar esta história foi tão divertido, que 
transformou-se em publicação.

Nossos alunos encantaram a todos com muita alegria e humor!

Nossos pequenos, não mais tão 
pequenos, nos surpreendem a cada 
dia.  Mostram em suas trajetórias na 
Aldeia, cheia de desafi os, descobertas 
e conquistas, que estão crescendo e 
se desenvolvendo de forma integral e 
integrada. Percorrem os espaços, agora, 
com a propriedade de quem já os tomou 
para si. Correm, pulam, jogam, brincam, 
desenham, pintam, fazem corridas de 
velotrol e muito mais com a desenvoltura 
de quem já é um pequeno Curumim. 

É muito bom vê-los crescer!

OS PEQUENOS 
GANHAM ASAS

L 1AANNRETTAAM

L 2AANNRETTAAM

PELA ESTRADA A FORA
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A turma do Jardim II elegeu a 
história João e o Pé de Feijão como 
a preferida da Ciranda de Livros. Foi 
aí que surgiu a ideia de construir o 
gigante e outros personagens que 
ilustraram o trabalho da turma, junto 
com o reconto.

O gigante em cima da árvore desper-
tou a fantasia, não só dos alunos do 
Jardim II como também de todos os 
visitantes da Feira do Livro.

CENTENÁRIO
DORIVAL CAYMMI!

Claudinha, professora de música, nos apresentou o 
Dorival e a música “Maracangalha”. Maracangalha? Pes-
quisamos com a bibliotecária Silvia um pouco do local, 
seus costumes, hábitos e nesse momento conhecemos 
a Anália e um delicioso caldo de cana. E a dúvida surgiu. 
Será que Anália vai para Maracangalha? Para não deixar 
Dorival só, decidimos viajar com ele de ônibus. Para 
isso precisávamos da autorização da Dona Lúcia e do 
Marcelo, diretores da escola. Rápido nos autorizaram e 
decidiram embarcar nessa viagem com a nossa turma.

E agora, como construir o ônibus? Rabisca daqui, dali 
e recorremos ao Paulo, pai do Mateus. E aí... Ele também 
comprou a ideia e nos presenteou com um magnífi co 
projeto. As crianças amaram e o Mateus mais ainda.

Mãos à obra! Wilson e Augusto, funcionários da 
escola, executaram o projeto junto com as crianças com 
muito carinho e dedicação. Martelo, pregos...E fi nalmen-
te o momento da tinta, muita tinta. Os olhos das crian-
ças brilhavam, ansiosas esperando a hora da viagem. 
Ônibus pronto! E o Jardim I partiu para Maracangalha.

Se você também quiser viajar conosco, é só comprar a 
passagem no Terminal do Jardim I, na Aldeia Curumim.

M 1MIDRAAJ

M 2MIDRAAJO
GI

GAN
TE
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OONNA1°

M 3MIDRAAJ

A GALINHA
RUIVA

Agora, já leitores e autores, o 1º ano se delicia com o mundo 
da poesia. Depois de ler, ouvir e recitar, os alunos escreveram 
em dupla suas próprias poesias e ilustraram com a técnica de 
xilogravura em isopor.

NO MUNDO DA

POESIA

A partir da Ciranda de Livros, trabalhamos a história A Galinha 
Ruiva (reconto de Elza Fiúza). A turma teve a oportunidade de 
conhecer novas versões dessa história contada na biblioteca e 
também através de CD.  Os alunos perceberam que é possível 
contá-la de várias maneiras, sem alterar a mensagem do texto.

Depois a turma fez o seu reconto, ilustrando com dobraduras. 
Esse trabalho foi apresentado na Feira do Livro.  
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2°

3°

VIAGEM
À GRÉCIA

Foi com grande entusiasmo que a turma do 3º ano recebeu e vivenciou 
a leitura do livro do homenageado da XXXV Feira do livro da escola. Apre-
sentadas de forma bastante inusitada, as maiúsculas e minúsculas enfi -
leiradas ao longo de suas páginas ensinam e divertem. O leitor encontra 
um abecedário leve e divertido, apresentado de uma forma completa-
mente inesperada. Ao longo das páginas coloridas e instigantes, Millôr 
compara cada letra a um objeto ou pessoa com o qual ela se parece.

Após a leitura, iniciamos um trabalho que culminou com o embele-
zamento do espaço destinado à turma. Individualmente, cada criança 
trabalhou uma letra e a partir dela criou um poema e o ilustrou. Foi uma 
atividade encantadora e signifi cativa!

ABC
DO

O desaparecimento da Tia Nastácia é ponto de partida 
para as aventuras da Turma do Sítio por duas diferentes 
“Grécias”: a Antiga, do tempo de Péricles e a Mitológi-
ca, do tempo do Minotauro, o monstro do Labirinto de 
Creta. Emília, Narizinho, Visconde e todo pessoal do Sítio 
conhecem lugares históricos como o Monte Olimpo e o 
Partenon, além de importantes personalidades gregas, 
como o escultor Fídias e o pensador Sócrates, que se im-
pressionam com as revelações sobre o futuro, contadas 
pela “vidente” Dona Benta.

Essa história foi vivenciada durante três meses pela 
turma do segundo ano e decidimos fazer o labirinto 
do monstro na XXXV Feira do Livro. No labirinto foram 
expostas as diversas atividades realizadas ao longo do 
ano e uma brincadeira deliciosa tomou conta do espa-
ço criado. Será que alguém encontrou o Minotauro?!
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Os alunos do 4º ano desenvolveram o projeto da Tenda 
Empreendedora. Esse projeto surgiu a partir de uma ativi-
dade em sala relacionada ao uso do dinheiro no dia a dia.

O objetivo desse projeto foi vivenciar a utilização do 
dinheiro no processo de compra e venda de produtos, 
desde a sua confecção até a sua utilização na comercia-
lização dos mesmos. A culminância foi uma aula-passeio 
ao supermercado, a compra de alimentos saudáveis e um 
piquenique na Aldeia.

TENDA
EMPREENDEDORA

A turma do 5º ano foi até a cidade de Bananal explorar a 
região que no passado foi uma das mais ricas do país, por 
conta do período colonial e a cultura do café, observar a 
arquitetura, os utensílios utilizados na época, perceber os 
relevos, a cultura local.

Ficaram hospedados no Hotel Fazenda Boa Vista, visita-
ram a Fazenda dos Coqueiros, um alambique artesanal na 
Fazenda Resgatinho e o centro histórico da cidade.

VIAGEM NA HISTÓRIA
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LAT O AID RIDE

INTERAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA
A Aldeia oferece várias oportunidades para os pais conhecerem, na 

prática, a proposta pedagógica.
Essa interação família-escola proporciona uma troca rica, afetiva e 

transparente.
Começa no processo de adaptação dos nossos pequenos, em que um 

familiar é convidado a permanecer na escola, até que a criança estabele-
ça vínculos e sinta-se segura.

Os pais são também convidados a vir à turma dos filhos fazer uma 
atividade relacionada à sua profissão, ou outra de sua escolha.

A vivência com os pais é uma manhã prazerosa que passam na escola, 
participando do planejamento do dia e das caminhadas pelas trilhas da 
Aldeia, descobrindo as cores, sons, odores, texturas, sabores, as árvores e 
as pedras grandes e pequenas que são encontradas no caminho.

No final do ano, os pais viram atores e apresentam uma peça para as 
crianças. Todos se divertem muito!

Essa parceria é importante e necessária. A equipe pedagógica agradece.

Coordenação de Educação Infantil
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Rua Prof. Dalton Gonçalves, 436 

24322-345 - Pendotiba - Niterói/RJ 

(21) 2616-1326 - (21) 2616-0085

escola@aldeiacurumim.com.br

www.aldeiacurumim.com.br

EXPEDIENTE

Direção Pedagógica Lucia Cantarino Gonçalves

Direção Administrativa Marcelo Cantarino Gonçalves

Coordenação Ed. Infantil Lena Pilott o e Letícia Borchert

Coordenação Ensino Fundamental 1 Martha Cypriano

Coordenação Turno da Tarde Sandra Linhares

Orientação Educacional Rosangela Laranja

Professores:

Maternal 1 Taia Terra e Maria Paula Gonçalves

Maternal 2 Suzana Rodrigues

Jardim 1 Liliane Calhau

Jardim 2 Rosi de Sá e Eidy Muniz

Jardim 3 Marinês Freitas e Therezinha de Cassia Araujo

1º ano Andréa Nogueira, Camilla Rocha

2º ano Luciana Gonçalves

3º ano Viviane  Mourelle

4º ano Maria Adélia Rios

5º ano Mariana Nossar e Camila Coentrão

Organização Diana Leite

Projeto gráfi co e diagramação Eric Estevão

Nosso sincero agradecimento a todos que,

direta ou indiretamente, colaboraram com o

desenvolvimento deste almanaque.

1. Apresentação do coral  2. Recreio na quadrinha  
3. Voltando pra sala  4. Sala de aula  5. Recreio do 
Maternal  6. Visita assistida ao galinheiro  7. Maquete 
- trabalho de sala 8. Atividade em sala de aula


