
Manejo da Caatinga
 

  Estudar sobre a Caatinga é muito

interessante, mas dialogar por

videoconferência com uma engenheira

restal sobre o Manejo da Caatinga é “outra

categoria”. Pois foi assim que alunos do 4º ano

(manhã e tarde) entrevistaram Maria

Auxiliadora Garíglio, pro ssional do Ibama e

FAO, que morou aqui em Natal por 28 anos.

  Maria Auxiliadora se surpreendeu com o nível dos questionamentos dos alunos. Miguel, do turno

vespertino, perguntou por que o corte na hora do manejo é de 20 cm. Por que não 10, 30 ou 40 cm?

Dora (assim a chamamos) respondeu que isso era resultado de muita pesquisa, em função do maior

nível de brotamento da planta. Ana Clara, da mesma turma, também perguntou se o manejo não

afetaria a fauna com o corte de uma área. A pergunta foi parabenizada, pois a resposta também foi

resultante de muita pesquisa acadêmica. Para alegria de todos, não haveria nenhum dano. Dora

explicou que, como o manejo acontece em 20% de uma área especí ca, os animais migram para o local

onde há mata, seguindo os seus instintos. 

  Já a Maria Clara, do 4º ano da manhã, questionou se "existe algum projeto de manejo sustentável no

Seridó, visto que lá tem muita produção de cerâmica". Dora respondeu que no momento não sabia se

havia algum projeto pelo Seridó, mas que procuraria saber e informaria à turma. 

  En m, as perguntas dos alunos foram uma pérola após a outra, não havia pergunta ruim e todas, todas

mesmo, foram respondidas à altura. Parabéns às professoras, Adely e Rafa. Parabéns 4º ano!

Os protetores das orestas

     Enquanto se dedicavam à leitura do livro Obax, ao perceberem a dedicação e amizade da menina com

o Baobá, os estudantes do 2° ano vespertino levantaram a questão: quem são os protetores das outras

árvores e orestas? Com esta pergunta, entraram no mundo da investigação para encontrar a resposta.

  Nas lendas folclóricas, descobriram que

personagens como o Saci e o Curupira estão

entre os principais defensores da ra e fauna

brasileira. Em lmes que assistiram com a

família, conheceram exemplos de ações de

proteção à vegetação. E sabe o que

descobriram? Todos somos protetores das

restas! E, para melhor defendê-las, que tal

conhecê-las mais de perto? 

  A professora Cláudia, então, combinou com

os pais para que incluíssem visitas a locais com

árvores, restas e bosques que estivessem

abertos. 

  Os alunos amaram a ideia, claro. E, muito

empolgados, enviaram seus registros das mais

diferentes vegetações. O Hare encontrou um

baobá em Pium, visitou o mangue também. Já

o Miguel Azevedo conheceu um algodoeiro e

levou uma muda para plantar em casa. 

  Diversão e aprendizado: tudo a ver com a

Casa Escola, não é mesmo?

Exposição 
Pedagógica 2020
 
  A XXIX edição da nossa Exposição Pedagógica

anual também ganhou um formato virtual

neste ano. Ela está ocorrendo desde o dia 2 de

outubro e segue até a próxima sexta-feira (9).

A atividade marca a reta nal dos estudos e

vivências que não se acabam, apenas abrem

novos caminhos para continuarmos a aprender

e a cuidar do nosso patrimônio natural comum,

as restas. 

  Clique aqui e con ra a programação completa

com os temas dos trabalhos e investigações

dos nossos alunos na Exposição Pedagógica

Virtual.

Crianças na 
cozinha, sim!
 

  A relação cozinha versus crianças é sempre

repleta de muita curiosidade, mas também

exige atenção. É bem verdade que os

equipamentos deste ambiente da casa

apresentam muitos riscos para a criançada.

Contudo, é um dos locais com grandes

possibilidades de aprendizado. A nal, diversas

áreas de conhecimento são exploradas

enquanto preparamos uma refeição, além do

exercício de parceria e diversão entre a família. 

  Com essas possibilidades em foco, a turma do

G5, da professora Crislliane Belchior,

incorporou à programação das aulas remotas o

momento da culinária, comum nas aulas

presenciais. A ideia partiu dos exercícios com

experiências cientí cas que o grupo – com

idade entre 5 e 6 anos – já vinha trabalhando,

observando a relação de alguns componentes

químicos que existem na maioria das casas,

como o vinagre, bicarbonato de sódio, vela,

bexigas, entre outros. 

  A ideia, segundo a professora, foi envolver as

crianças no ensino remoto. Pois, neste

momento da culinária, vivenciavam a prática

com uma aula online mais interativa e atrativa

para as crianças. Os alunos faziam a culinária

juntos, colocando a mão na massa mesmo,

observando a relação de alguns componentes,

misturas, ingredientes e descobrindo novos

sabores. Tudo feito ao vivo, trabalhando

questões como números, pequenas

quantidades, noções de pesos, medidas e

transformações.

    Além de muita farinha e diversão na cozinha,

deliciosos quitutes resultaram desta

experiência. No período junino, o bolo de milho

foi o rei das aulas, mas também teve bolo de

chocolate, biscoitos de maisena, patê de grão-

de-bico e outras delícias diversas.

Livro de receitas 
Família Casa Escola
 
  Sabe o nosso “Livro de Receitas da Família

Casa Escola” com experiências culinárias da

equipe, alunos e suas famílias? Pois bem, o

livro impresso foi distribuído em 2019 para as

famílias da escola e agora o conteúdo está no

ambiente virtual, disponível em formato de E-

book. Que tal compartilhar com outros pais

para que eles tenham saborosas experiências

em família? 

Coronavírus: como os educadores podem
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Qual é a importância da amizade na
infância?
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