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2  editorial  

Na última revista Avisa - lá saiu uma bela matéria (de Capa) da professora 
Silvia. Brincar com arte, um caminho para construir, imaginar e trans-
formar as brincadeiras infantis utilizando elementos de artes visuais.

A  matéria  foi  encomendada  depois  que  a  editora da  revista 
analisou o catálogo da última exposição de artes do Grão. Segun-
do ela, todos os trabalhos estavam belíssimos, mas para a revista, 
ela estava interessada em 3 deles especificamente: o da profes-
sora Silvia, o trabalho sobre o fogo, das professoras Luciana e Rita 
e o das borboletas e minhocas, dos professores Carolina e João.

Além da capa, a matéria está numa sessão chamada Sustança! É um 
prazer saber que nossos projetos podem servir de inspiração e forma-
ção para outros  educadores. Avisa - lá é uma revista para formação de 
professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental do instituto que 
leva o mesmo nome e tem como presidente o Professor Lino de Macedo.

                                                                     Paula A. Ruggiero, coordenadora.

A festa tem como principal 
objetivo a integração entre 
pais, filhos e equipe e, por isso, 
o trabalho foi  dividido  entre   
todos.  As  crianças fizeram en-
feites e prendas, aprenderam 
danças, histórias e brincadei-
ras. Os pais fizeram prendas, 
flores para enfeitar, comida e 
ajudaram na organização an-

tes, durante e depois da festa. Os pro-
fessores e os funcionários... Bem, estes 
fizeram de tudo com muita animação!

A idéia das prendas e da oficina de 
flores é resgatar um tipo de vivência 
que vem se perdendo no meio urbano. 
Antigamente, as festas populares eram 
uma construção da comunidade, to-
dos ajudavam  e com isso conviviam. 
Convidar os pais para fa-zer flores é 
chamá-los para conviver e para con-
tribuir com o coletivo de uma forma 

"Arraiá do Grão de Chão": trabalho colaborativo, festa deliciosa! 

Grão de Chão: sustança da Avisa-lá! 

bem simples. Muitos chegam acanha-
dos, revelando que nunca fizeram flores! 
Aos poucos vão se soltando, produz-
indo uma, duas, na terceira já parecem 
mais feli-zes com suas flores e com a 
possibilidade de estar na escola. O resul-
tado é uma cesta cheia e muitas desco-
bertas: de habilidades ou da falta delas, 
mas a certeza de que isso não importa.  
As prendas são pedidas para que as cri-
anças tenham a oportunidade de fazer 
um brinquedo com seus pais, prática 
perdida no tempo (e por falta de tempo)! 

No começo os pais parecem assustados 
com a proposta: o que eu vou fazer?  
Mas é uma delícia receber tantos obje-
tos diferentes, super criativos e bem aca-
bados, com evidente trabalho conjunto. 

Temos a certeza de que vale a pena!  

Paula  Ruggiero
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Curso de Férias no Grão de Chão 
Os  cursos de férias contarão com as atividades do pro-
grama e outras, combinadas com o grupo de crianças.
Alunos do Grão a part ir  de 2 anos,  ex-alunos, 
parentes e amigos de 3 anos à 12 anos
Horário:  das 13h30 às 17h30
Informações:   na  secretaria  da  escola
 ou pelo telefone:  3673-0208

terça feira, 29-06 - PANOS E CABANAS
Construção de cabanas,  balanços  e  circuito  de  cordas.  Cantos de  casinha, veterinário,  
leitura,  escritório, outros. E mais: colagens, teares e fantasias com pano.

quarta feira, 30-06 -  MADEIRAS E SUCATAS
Brincadeiras com sucatas: encanamento, supermercado, loja, restaurante, feira. 
Brincadeiras tradicionais: amarelinha, caracol, jogo das 5 Marias e elástico.
Oficina de marcenaria e construção de brinquedos com sucata. 

quinta feira, 01-07 - FANTASIAS E TEATRO
Montagem de um castelo e um grande navio. As crianças poderão vir fantasiadas de 
príncipes, princesas, fadas  e  bruxos.  Construiremos adereços como: colares, coroas, 
espadas, capas, escudos e cavalinhos. Teremos também um Caça ao Tesouro. 

sexta-feira, 02-07 - GINCANA MUSICAL
Brincadeiras tradicionais, show musical com danças coreografadas pelas crianças.
No Ateliê, serão construídos instrumentos musicais e fantasias para o show. 

 29/06 a 02/07/2010

Crianças de 5 a 12 anos. 

Horário: das 14h às 17h30 

Endereço: Rua Piracuama, 19 – Sumaré – São Paulo - Tel: (11) 3675 1595 -  www.graodocentrodaterra.com.br

segunda-feira, 05-07 GINCANA 
A gincana será cheia de atividades tradicionais que procurarão integrar as crianças e explorar o espaço. No Ateliê, serão rea-
lizadas oficinas de construção com sucatas.

terça-feira, 06-07 TEATRO
As crianças inventarão histórias para dramatizar e explorarão diferentes técnicas teatrais como bonecos, fantoches, sombras 
e o corpo. Para isso, utilizarão os recursos do teatro Centro da Terra. No Ateliê, serão confeccionados ornamentos, fantasias e 
cenários para a apresentação.

quarta-feira, 07-07 SHOW MUSICAL 
Músicas serão inventadas e danças serão coreografadas pelas crianças para a apresentação de um incrível show no teatro. No 
Ateliê, construiremos instrumentos musicais, fantasias e cenários para a apresentação.

quinta-feira, 08-07 BRINCADEIRAS TRADICIONAIS
Construção de brinquedos: peteca, 5 Marias, jogo do palito, jogo da velha, memória, jogos de circuito entre outros. As crianças 
brincarão com suas criações e ainda exercitarão a Amarelinha, o Caracol, o elástico, pular corda e muito mais.

  05/07 a 08/07/2010
E no Grão do Centro da Terra 



No Grão temos a preocupação de apresentar às crianças diferentes culturas. O  contato 
com a diversidade cultural se dá prioritariamente por meio da Arte. Lendas, músicas, brin-
cadeiras e imagens da produção artística são usadas, com vistas à ampliação do repertório 
e à construção da sensibilidade ética e estética, objetivando o respeito pelo diferente. 

4  Acontece no Grão

Os grupos G4M e G5T têm, neste ano, seus projetos na área de ciências sociais. O G5T está estu-
dando como era a vida nos castelos medievais, quando não tinha água encanada e luz elétrica. Eles 
aproveitaram o tema para trabalhar as medidas e compararam as muralhas com o nosso pau de sebo. 

O grupo da manhã está conhecendo algumas histórias e a arte de diversos países que têm ou tiveram reis e 
rainhas, príncipes e princesas, para ampliar o tema tão  “cor de rosa”, apresentado pelos estúdios Disney. Eles 
visitaram o Museu  do  Ipiranga, dramatizaram  cenas  da realeza com espadas e cavalinhos que  confeccio-
naram, leram  e recontaram  contos de outros países.  Cada uma dessas histórias transformou-se num livro.                                              
Veja uma delas no encarte especial.  

Conhecer para respeitar
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A Copa do Mundo e a diversidade Cultural 

Neste ano, a Copa do Mundo foi um incentivo ainda maior para este trabalho. Nas Ofici-
nas de Teatro, o G3T e o G4T vivenciaram a cultura de diversos paises que participaram 
do evento. Eles passaram por três continentes: Ásia, África e Europa. As vivências con-
taram com muitas informações visuais,  sonoras e gustativas, dramatização de contos de 
cada região e comum fechamento que virou festa com todos os elementos trabalhados. 
Os pais, informados do projeto, contribuíram com diversos livros, CDS, instrumentos e na 
importante caracterização no dia do fechamento. Eles começaram pelo Japão, fizeram o 
ritual do chá e brincaram com pipas. Depois foi a vez da África e, com roupas bem col-
oridas as  crianças dançaram, cantaram e comeram um deliciosos pão com manteiga. Na 
festa  Espanhola, as crianças  comeram macarrão e participaram de uma incrível tourada. 

Paula A. Ruggiero, coordenadora  



Curiosidades sobre a copa 

6  mãe que escreve 

Os carros na África 
do Sul têm a direção 
do lado direito? Os 
nossos carros aqui 
– como os do papai 
e da mamãe – têm a 
direção do lado es-
querdo.  

Na África do Sul 
existem 11 idiomas  
diferentes?  Mas 
a maioria dos sul-
africanos fala inglês. 
E tem até muitos 
que falam portu-
guês, como a gente, 
porque alguns países 
próximos à África do 
Sul falam português. 

Que uma das melhores 
coisas da África do Sul é fazer uma excursão para 
conhecer os animais selvagens (essa excursão se 
chama Safári)? E que os animais mais importantes 
para se conhecer são: Leão, Elefante, Leopardo, 
Búfalo e Rinoceronte, conhecidos como os Cinco 
Grandes (ou Big Five, em inglês). 

 

 

 

HELLO 

HI 

HOLA 

HI 

Você sabia que:

Sonia, mãe do Gustavo, G3M

Que o Brasil é o único país 
que já ganhou cinco vezes 
a Copa do Mundo?

Que a 
cor ama-
rela para 
o uni-
forme da 
Seleção 
Brasileira surgiu em 1954? 
Nessa época nem papai 
nem mamãe tinham nas-
cido ainda!

5 x



Album da copa, sucesso!
As crianças estão eufóricas com a Copa e também com o álbum de figurin-
has com os jogadores, as seleções e os escudos dos 32 times. Ao todo são 
640 figurinhas!!!

Diariamente, o pessoal aqui de casa quer levar o álbum e as figurinhas 
repetidas para trocar com os amigos. A disposição das repetidas é sempre 
uma questão, as vezes fica por ordem numérica, outras são organizadas 
pelos times. No fim vira tudo uma boa bagunça!

No Grão, dois personagens têm sido muito citados, o Vilson e o Artur. Vira 
e mexe eles arranjam as figurinhas de um e trocam com as de outro para 
ajudar as crianças na montagem dos álbuns. Todos os dias no portão lá vem 
o Vilson perguntando: “vocês trouxeram as figurinhas e o álbum?”. E mostra 
a sacolinha onde vai juntando inúmeros exemplares para auxiliar os peque-
nos.

Conversar com os amigos, conhecer os países, aprender os números, eleger 
as figurinhas mais difíceis e compartilhar experiências são alguns dos mo-
tivos de diversão na hora de abrir os pacotinhos e na troca das repetidas. 
Montar o álbum tem sido uma atividade muito legal!

Lívia Aquino, com a ajuda do Pedro Carvalho

(mãe do Pedro - G6T e Tomás - G3T)
 

Serviço de troca:

Na internet: 

www.trocafigurinhas.com

O pessoal troca pelo site 
e envia tudo pelo correio. 
Funciona direitinho!

Pela cidade:

Museu do Futebol – Estádio 
do Pacaembu (Sábado, das 
12h às 17h) 

MASP - Av. Paulista, 1578 
(Nos fins de semana no vão 
livre)

Conjunto Nacional – Av. Pau-
lista, 2073 (Sábado, as 15h)

Livraria Cultura do Shopping 
Bourbon – Rua Turiassu, 
2100 (Sábado, as 16h)

mãe e filho  que escrevem   7    
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Como pensam nossas crianças
Certo dia, contei ao 
Dani sobre os per-
sonagens do Sítio 
do Picapau Amare-
lo, em especial so-
bre o Saci e a  bruxa 
Cuca, que o deix-
aram muito impres-
sionado. Alguns 
dias depois, com 
cara de assustado, 
o Dani veio me falar 

em tom confidencial:"mamãe, você 
não acredita, sabia que a Cuca é a 
mãe  do Joaquim?" ( Para quem não 
sabe, Cuca é o apelido da Camila, 
mãe do Joaquim, do G4T)  

Edna, mãe do Daniel, G4T

O Jornal do Grão é o órgão de comunicação da Escola Grão de Chão. É um espaço totalmente aberto aos pais e convidados. 
Os artigos são de responsabilidade de seus autores. Contribuições, colaborações e sugestões devem ser encaminhadas à secretaria da escola. 

R. Tanabi, 275 - Fones: 3673 0208 - 3672 5926 • www.graodechao.com.br  
Equipe do Jornal: Paula Ruggiero, Lívia Aquino, Sônia Penteado, Bruno Bontempi, Jader Scalzaretto, Carolina Vasconcellos, Lizely Cavalcanti e Silvia 

Oselka. A diagramação foi feita por Paula Ruggiero e Jader, pai do Pedro, G2T, que fez a arte também. 
A impressão foi feita na Gráfica Águia, pelo Walter, pai da Clara, G6T.

No lanche, Rosa, ob-
servadora, me disse:  
“Cris, sabia que cada 
fruta tem sua cor?” e 
logo depois: “Cris, sa-
bia que cada bolacha 
tem sua forma?”

Cristiano,  professor do G4T

Stella, pensa-
tiva no carro:

“ Mas mãe, 
quando eu 
vou virar 
índio?” 

Luciana, Mãe 
da Stella, G3M

Depois de dar um 
espirro, Stella disse: 
“Mãe, eu estou 
atchinhando!”

Luciana, Mãe da 
Stella, G3M

Mostrando como 
se usa a aquarela, 
desenhei o mar, o 
sol e um pássaro 
voando no céu.  
Ana Luisa olhou e 
constatou.

“Passarinho voa. Se não voasse seria 
gente.”

Cristiano, professor do G4T

Outro dia, perguntaram para o 
Theo o que o pai  fazia:

- “Ele pinta e conserta coisas”! 
Referindo-se às "habilidades" do 
pai arquiteto quando está em casa.

Luana, mãe do Theo, G5T

O Iago estava outro dia no carro, 
bem cansado, com os olhinhos 
quase fechando, mas é lógico que 
queria ficar acordado. Aí comecei 
o diálogo abaixo:

- Filho, vamos dormir um 
pouquinho?

- Não mamãe, não estou com 
sono.

- Filho descansa um pouquinho. 
Vai ser bom para você!

- Mamãe, como é que descansa, 
mimindo?

É lógico que logo em seguida ele 
já estava capotado!

Flávia, Mãe do Iago, G3T

Ao ouvir o colega Rafael Mattos 
dizer: “Pause”, Rodrigo indagou: 

“Ele fala inglês porque sua mãe 
nasceu na China”

A professora Carolina perguntou à 
uma criança se, nas férias, ela iria à 
praia ou para o campo. 

O Rafael Mattos pensou, pensou e 
disse: “Campo? Hum.... Campo de 
futebol!”
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“ Para que time você torce?” Per-
guntou o professor Cristiano para o  
Rodrigo Pedral.

“Para o Palmei-
ras, o Brasil e o 
Bota de Fogo.” 

Respondeu 
ele. 

Almoção em família, o Guga esfo-
meado tá raspando o prato. E eu, 
brega, feliz com minha ida à coz-
inha, faço um comentário:

- Gu, sabe por que a comida da 
mamãe está tão gostosa?

- Por quê?

- Porque tem amor, filho!

Ao que ele responde:

- Mãe, sabe por que minha comida 
está tão gostosa?

- Por quê?

- Porque tem arroz! 

Sonia, mãe do Gustavo, G3M


