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Srs. Pais,  
 
❖ PROJETO 2021: ACOLHIMENTO 
Há algum tempo, uma inusitada instalação artística fez muita gente refletir sobre os laços que unem 
os seres humanos, independentemente de sua origem, cultura ou classe social. Tratava-se de várias 
gangorras instaladas em um muro que separava duas cidades, uma no México e outra nos Estados 
Unidos. A instalação, que ficou por pouco tempo, foi chamada de “uma lembrança inventiva e 
comovente de como os seres humanos podem transcender as forças que procuram nos dividir”. O 
muro fronteiriço “encorajou novas formas de conexão humana”.  
 
Sou quem sou porque somos todos nós. Umbuntu! Uma filosofia e ética africana que nos ensina que 
somos afetados quando semelhante nosso é afetado. Gente precisa de gente para ser gente! 
 
Depois do afastamento e experiências de isolamento que passamos, precisamos nos reconectar ao 
nosso corpo e às nossas relações. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. 
Precisamos estar ligados com vínculos de afeto, amizade e tolerância.  
 
Durante as duas primeiras semanas de fevereiro vamos trabalhar o acolhimento. Conhecer a nova 
sala, rever os amigos e fortalecer vínculos. Vamos brincar, rir e olhar para o outro. 
 
 
❖ GRUPO 2 E GRUPO 3 
Livro: Apenas Imagine... Animais – Todo Livro 
 
Através desse livro, que encaixa na cabeça, as crianças podem imaginar, criar e se colocar no lugar 
dos animais. Podem observar seus amigos se transformando em leão, elefante, macaco e pavão.  
Colocando máscaras, a expressão muda? Vamos descobrir juntos! 
 
❖ ESCOLA 
Livro: “Burundi”, Pablo Bernasconi 
 
Era uma vez uma girafa que não conhecia espelho e não sabia como era seu rosto. Cada animal que 
passava falava sua impressão: bonita, feia, alta, baixa, cabelo ruivo, ... 
Nada consolava a girafa. Até que a toupeira disse que ela tinha patas bonitas, devia gostar de frutas 
e parecia ser bem amiga. 
 
– Tem razão! – Eu sou assim!  
 
Ela não precisava mais de espelhos. 
 
Admirar, se espantar, comparar, observar, descobrir, conhecer e identificar são experiências nas 
quais se dá a aprendizagem. Aprender envolve uma pluralidade de situações onde, num processo de 
construção, enriquecemos nossa percepção de mundo. 
 
 



 

TEM CUIDADO 

 

QUEM ACOLHE NÃO ESCOLHE 

PORQUE ADORA RECEBER 

PODE VIR QUE TEM CUIDADO 

EU VOU ACOLHER VOCÊ 

 

PARA ACOLHER UM AMIGO 

EU NÃO PERGUNTO POR QUE 

ABRO O MEU CORAÇÃO, UM SORRISO, DOU A MÃO 

PODE VIR QUE TEM CUIDADO 

EU VOU ACOLHER VOCÊ 

 

SE VOCÊ ESTÁ ASSUSTADO 

E NÃO SABE BEM POR QUE 

PODE CHEGAR DO MEU LADO 

PODE VIR QUE TEM CUIDADO 

EU VOU ACOLHER VOCÊ 

TONI VARGAS 

 

 

 

Atenciosamente, 
Coordenação 


