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Do que a culinária
brasileira é feita? 

 A turma do 5° ano levou a sério o tema da Ex-
posição, tanto que já na porta da sala um delicioso 
cheiro convidava o público a entrar. Explorando 
sobre “As influências de diferentes povos na cultu-
ra brasileira”, a sala estava contornada de alimen-
tos e receitas, de acordo com a influência de cada 
país. Croissant, indicando a presença da culinária 
francesa; feijão, relembrando a presença dos afri-
canos; salame e molho de tomate destacando a 
culinária da Itália. 
 Mas eles não se limitaram aos sabores, a turma 
trouxe o tema para a Ciência por meio de um ex-
perimento com fermentos químico e biológico e 
massa sem fermento e aproveitou para fechar 
com voz, batuque e violão com a apresentação de 
“Morena Tropicana” de Alceu Valença.

Muito além do peso
 As turmas do 8° e 9° ano deram uma aula 
sobre a importância da avaliação da saúde do 
corpo, não se limitando à preocupação com a 
balança. O tema “Muito além do peso” impactou 
Caio Marinho, de 13 anos, do 8° ano que, com a 
ajuda de uma estrutura representando o corpo 
humano, explanava sobre as doenças causadas 
pela má alimentação. “É importante termos uma 
boa alimentação em nosso dia a dia, pois pode 
servir até para prevenir doenças. Não é apenas 
pelo peso, mas pela saúde”, explicava. 
 Para ele, o que mais chamou atenção nos es-
tudos em sala foi a importância da variedade de 
cores no prato de cada dia.

 “Depois de nossos estudos, minha con-
sciência mudou. Descobri o mal que 
certos alimentos podem me causar. Antes 
eu comia muita coisa gordurosa e fiquei 
preocupado com o que podia me provocar 
no futuro”

Caio Marinho

 Os alunos do Grupo V, da Educação Infantil, 
convidaram os pais e familiares à prática educati-
va e, com papel e sementes nas mãos, produzi-
ram uma mandala personalizada. Esta oficina 
seguiu o tema “A cultura indígena e sua herança 
alimentar”. A escolha da produção da mandala se 
deu porque as crianças descobriram, durante as 
pesquisas, que os povos que vivem no Parque In-
dígena do Xingu associam a passagem do 
tempo aos fenômenos naturais e às atividades 
agrícolas por eles desenvolvidas. Patrícia Cunha, 
mãe do Altino, de 5 anos, considera que, em uma 
atividade como essa, em família, as crianças con-
seguem transmitir, realmente, o que foi estuda-
do em sala de aula. 

Mandala da família 

 “É um momento de construção de sa-
beres, de ampliação, afinal de contas, não 
fica limitado a um campo de conheci-
mento”

Patrícia Cunha

A sensação da 
feirinha orgânica 

 O envolvimento e participação direta dos 
pais no cotidiano escolar foi mais uma vez um 
dos destaques do Evento. Uma demonstração 
disto foi a feira orgânica da Fazenda Caju, dis-
posta na Exposição Pedagógica.
 O Marinho de Sousa, pai dos estudantes da 
Casa, Marina, Bruno, Caio, e do ex-aluno Artur, foi 
um diferencial na Exposição com a venda de hor-
taliças, frutas, verduras, castanhas e, o maior 
sucesso, queijos artesanais.  

 “Todos são produtos da Fazenda Caju. 
Estamos aqui junto aos nossos filhos, ali- 
nhados com a proposta pedagógica da 
Casa Escola, que considero ter trabalhado 
com muita qualidade este importante 
tema que é a comida” 

Marinho
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Diversidade
nos mares 
 A pesquisa “Mares de alimentos: num indo e 
vindo infinito” fez da sala um grande oceano. 
Com azul por todo lado e a projeção de espéci-
mes aquáticos no teto, os visitantes puderam vi-
venciar a diversidade dos mares. Segundo Jaci-
ana Barbosa, professora de Ciências do Ensino 
Fundamental II, a turma estudou desde os as-
pectos relacionados à Biologia e Ecologia, até os 
efeitos da economia e do comércio marítimo. 
 Um experimento sobre a mudança da 
pressão subaquática explicava um pouco sobre o 
que acontece com os pescadores debaixo 
d’agua; um teatro com fantoches falava sobre a 
vida de um pescador; também foram abordados 
os diversos tipos de pesca e a importância de 
cada uma para a economia. Ah, e o visitante 
podia participar da pescaria divertida e ser pre-
senteado com a explicação detalhada sobre um 
dos tipos de pesca, como, por exemplo, a pesca 
submarina. 
 Ainda teve espaço para a Filosofia e o pensa-
mento crítico com a apresentação sobre o mal-
thusianismo – a teoria do economista Thomas 
Malthus, que aponta os alimentos do mar como 
opção para o caso de escassez em terra firme. 
Além da charge inteligente que atingiu o humor 
pela comparação bem feita entre o “Prato do 
Povo x Prato dos Políticos”. A imagem desenhada 
era do telhado do Palácio do Planalto. Já dá para 
imaginar qual prato era de quem, não é mesmo?

Baixe aqui a versão digital do livro de 
receitas da 28ª Exposição pegadógica!

Gostou da Exposição desse ano? 

Afetividade na educação infantil: 
qual é o seu verdadeiro papel?



INSTITUTO EDUCACIONAL

CASA ESCOLA
84 3207.2183
Rua João Alves Flor, 3711 
Candelária, Natal-RN

POR 
DENTRO
DA CASA

INFORMATIVO CASA ESCOLA OUT
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Construtivismo: o que é e como influencia 
no aprendizado?
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IFRN

 Estamos de mãos dadas junto com os nossos alunos que re-
alizaram o Exame de Seleção para o IFRN no dia 6 de outubro. Todos 
na torcida para que obtenham um bom desempenho e que a ex-
periência seja válida para as futuras que virão. A divulgação do re-
sultado da avaliação de múltiplas escolhas será nesta sexta-feira 
(25), e o resultado final, no dia 22 de novembro. Dedos cruzados!

Elaboração de textos 
a todo vapor!
 Uma das grandes expectativas para o final do 
ano em nossa escola é o lançamento dos livros 
das turmas. Há todo um trabalho de aprimora-
mento da escrita que vai desde a organização 
das ideias até chegar à produção final. O resulta-
do desse trabalho é apresentado nos textos que 
são editados nos livros coletivos. 
 Doze turmas (do 1º ao 9º ano) estão inseridas 
nesta prática, ano a ano. Esse trabalho conta com 
a supervisão dos professores, coordenadores e 
monitores de textos – mais especificamente no 
Ensino Fundamental II. É um processo de parce-
ria constante em que há troca de textos entre os 
alunos, críticas prévias sobre a construção do 
texto de cada um e o trabalho de formiguinha do 
professor junto a cada autor.

 “É preciso entrar no imaginário do 
aluno e viajar com ele, o que torna a cor-
reção e a reescrita, em várias etapas, um 
trabalho bem prazeroso. Das histórias dos 
vikings à identificação de que tudo que é 
inerente ao humano pode virar texto, o 
aluno, pais e professores acompanham o 
amadurecimento do aluno no que diz res-
peito ao ato de escrever”

Priscila Griner, mestra em linguística aplicada

 Sabe que palavra define a Semana da Cri-
ança? Diversão! Foi muita animação nas diversas 
atividades que aconteceram durante os cinco 
dias da programação: teve passeio à Cidade da 
Criança com os grupos IV, V e o 1º ano; apresen-
tação de professores com o musical “O grande 
rabanete” para as turmas da manhã; rodada de 
bicicleta e patinete na escola; show de talentos; 
farra na piscina com os professores, além de uma 
troca de livros entre a garotada. A folia também 
foi garantida no banho de espuma.
 Já as turminhas do GV ao 4º ano vespertino 
aproveitaram uma ida ao cinema, e a galera da 
Ampliada desfrutou da praia de Ponta Negra. 
Para completar a programação, a imaginação 
dominou a escola com o baile à fantasia e um de-
licioso lanche coletivo. Ufa! Uma programação in-
tensa e como falamos antes, com muita diversão 

Semana da criança

Hoje é o dia
da fruta! 

 Em uma roda de conversa, que acontece pe-
riodicamente entre professora e alunos, surgiu 
uma grande ideia no Grupo IV: transformar o dia 
da fruta em um momento de novas descobertas 
de receitas e sabores das famílias. Assim, 
quinzenalmente, nas quartas-feiras, cada um leva 
para a sala de aula um preparo especial produzi-
do em casa, junto à família, com o ingrediente 
(fruta, legume ou vegetal) escolhido da semana. 
 Este momento tem sido um sucesso e dado o 
que falar. Tanto, que os pais se envolveram na 
dinâmica levando ideias e colocando, literal-
mente, a mão na massa! Já teve elaboração e de-
gustação de receitas com batata-doce, berinjela, 
jerimum, macaxeira, cenoura, além de frutas 
como a laranja, coco, abacaxi e muitas outras.
 E sabe o que aconteceu de melhor? A profes-
sora da turma, Izabela Vitória, conta que muitas 
crianças começaram a comer alimentos que não 
tinham o hábito – incentivadas pelos quitutes 
preparados em casa. Uma delícia, não é? 
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Alimentação infantil: como educar seu filho 
desde cedo?


