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Olá pessoal,
A Alecrim está fazendo 30 anos e não faltam motivos para comemorar! É muita
história, muitas batalhas e uma alegria sem tamanho!
Temos pensado ideias para celebrar e uma delas será um vídeo com
depoimentos de alunos, ex-alunos, funcionários, ex-funcionários, pais de
alunos, pais de ex-alunos e quaisquer outras pessoas que tiveram algum
vínculo com a escola. Seria muito legal contar com a participação de todo
mundo para fazer um painel de memórias! Assim, quem puder e quiser
participar, pedimos que grave um pequeno vídeo de no máximo 3 minutos,
contando algo sobre a Alecrim: uma experiência bacana que teve por aqui,
uma lembrança inesquecível, uma opinião referente ao nosso trabalho... enfim,
coisas que possam nos ajudar a reconstruir um pouquinho desta memória e
desta história de 30 anos! É importante que no vídeo a pessoa se identifique e
diga em que época frequentou a Alecrim.
Após gravar o vídeo, o passo a passo é o seguinte (parece complicado, mas é
muito simples):
1. entrar no site www.vimeo.com
2. clicar em login
3. colocar o email secretaria@escolaalecrim.com.br e a senha alecrim30anos
4. em seguida, clicar em upload a video,
5. depois clicar em choose a video to upload
6. selecionar o vídeo
7. clicar em abrir
8. clicar em upload selected vídeos.
Então seu vídeo será gravado no vimeo e nós usaremos para fazer uma edição
bem bacana. Agradecemos a todos que puderem colaborar e pedimos que nos
mandem o quanto antes, pois o tempo voa e já estamos quase no final do ano!
Não vemos a hora de começar a receber os depoimentos!
Abraços,
Silvia e Luli

*vale colocar uma foto, uma paisagem, uma imagem qualquer e gravar o
depoimento. #alecrim30anos

FALTA POUCO
PARA O FINAL DO
ANO LETIVO E A
CORRERIA JÁ ESTÁ
COMEÇANDO.
VAMOS FICAR DE
OLHO NA AGENDA!!

08 de novembro . Sábado
das 10h00 às 13h30
Feira de Ciências . FII
Exposição de Artes
do G4 ao 9º ano
20 e 21 de novembro .
Quinta e Sexta
Dia da Consciência
Negra feriado e emenda

início de dezembro
Apresentação: Balé,
Capoeira e Danças
Brasileiras.
06 de dezembro . Sábado
das 10h00 às 13h30
Exposição do Semestre
Infantil . Fundamental I e II

11 de dezembro . Quinta
Formatura do 5º ano
manhã e tarde
12 de dezembro . Sexta
Último dia de aula
16 de dezembro . Terça
Formatura do 9º ano

,

Voce sa bia?

Por que a
Alecrim não
tem uniforme?
A obrigatoriedade ou não do uso de
uniforme escolar é sempre um tema
polêmico entre pais, alunos e equipe
pedagógica; principalmente para
aqueles que os filhos dão um pouco
de trabalho para decidir o que vestir
na hora de ir para a escola. Às vezes,
alguns pais trazem esta questão à
tona relacionada principalmente à
praticidade e à economia que o uso do
uniforme pode trazer para a rotina diária
das famílias.
Para os educadores a questão vai além
dos argumentos apontados pelos pais.
Os favoráveis ao uso apontam por
exemplo a segurança, a organização da
rotina, o sentimento de pertencimento
a um grupo e a redução de disputas
por status e consumismo como pontos
importantes para o bem-estar no
ambiente escolar.
Os educadores da Alecrim, contrários
a esse pensamento, acreditam que a
obrigatoriedade do uso do uniforme
pode comprometer a liberdade de
expressão, não reconhecer o aluno
como indivíduo e sim como apenas mais
um no grupo e limitar o aparecimento
de marcas pessoais e de identidade.
Na Alecrim, esta questão foi sendo
construída sempre junto com a
proposta pedagógica. No início, há
30 anos, a escola atendia apenas a
Educação Infantil, e é nessa faixa etária
que as crianças começam a constituir
a própria identidade. É importante
aprender a diferenciar-se do outro, a
estabelecer-se como indivíduo, como
sujeito.
Para esta etapa do processo de
desenvolvimento, a proposta é
exatamente oposta à de uniformizar
ou à de criar um padrão. A proposta
é ajudá-los a perceber como são
diferentes uns dos outros.
Com relação à praticidade, a orientação
sempre foi para que as crianças venham
para a escola com roupas confortáveis,
que possam sujar, manchar e rasgar,

no entanto, como a questão da
escolha está na base do trabalho, para
os pequenos, a experimentação de
diversos papéis e personagens se dá
muitas vezes através das fantasias;
que eles usam e abusam nesta fase
maravilhosa.
Mais tarde, com o início do Ensino
Fundamental I, os alunos solicitaram
um uniforme. Silvia contou que
inicialmente ficou surpresa e se
perguntou: por que será que estão
querendo usar um uniforme? Depois
compreendeu que para eles era
importante sentir-se parte de algo, que
a partir de um determinado momento,
querem “vestir a camisa”.
A partir desta solicitação dos alunos,
Leopoldo Pacheco, pai de ex-aluno,
desenhou camisetas e calças para a
Alecrim, mas ficou decidido que o
uso obrigatório de uniforme não seria
adotado.
Em uma conversa com o grupo,
decidiu-se que adotariam apenas a
camiseta branca bordada com o logo
para as aulas de Educação Física, que na
época eram realizadas fora da Alecrim,
na MedSport, além dos passeios, para
os quais o uso já era obrigatório.
Quando a Educação Física passou a
ser dentro da escola, não havia mais
necessidade do uso da camiseta,
mas surgiu então uma questão com
relação às roupas das meninas, às vezes
inadequadas para a prática esportiva, e
se avaliou que seria necessário impor o
uso da camiseta para esta prática.

A Noite do Pijama, atividade já
tradicional na Alecrim, é uma prática
pedagógica em que as crianças
exploram o espaço da escola fora do
horário com o qual estão habituadas e
participam de atividades diferentes das
cotidianas.
Acontece anualmente no 1º semestre
e está organizada para os Grupos 3
e 4 e Grupos 5 e 1º ano do Ensino
Fundamental I. As crianças passam
uma noite de sexta-feira na escola e, no
sábado bem cedo, aguardam a chegada
dos pais para o café da manhã.
É sempre uma grande aventura, pois
para algumas crianças é a primeira
oportunidade de dormirem longe de
casa e sem os pais.
A noite na Alecrim apresenta para
os pequenos um mundo diferente, é
uma experiência que contribui para
a aquisição de autonomia, estimula a
convivência entre as turmas, fortalece
laços afetivos com amigos e professores
e promove momentos de integração
entre alunos, famílias e escola.
A equipe prepara uma programação
para envolver a criançada, com
brincadeiras, gincanas, jogos e
contação de histórias; até mesmo a
hora da pizza é uma folia. A brincadeira
mais aguardada é a Caça ao Tesouro,
uma incrível aventura pelos cantinhos
mais escuros do parque, cada um com
sua lanterna, decifrando enigmas, até
encontrarem o tesouro perdido. É tudo

muito mágico e divertido!
Depois de tanta farra, hora de dormir!
Pela manhã, acordam bem cedinho e,
ansiosos, aguardam a chegada dos pais
para tomar café da manhã juntos.
Na hora de voltar para casa, pais e
crianças procuram pijamas, pantufas,
escovas de dentes, bichinhos de
pelúcia, colchonetes, travesseiros
e cobertores espalhados onde
normalmente são as salas de aula.
A orientação na sexta-feira é que os
pais deixem tudo nas salas ou no salão
e vão embora, mas alguns não resistem
e voltam para dar um beijinho de boa
noite, mas são barrados no portão. Com
certeza é uma aventura para toda a
família!!!

TODOS DORMINDO!!! Durmam bem todos os
pais dos “acantonantes”! Aproveitamos bem o
dia, estavam exaustos! Amanhã tem mais! Boa
noite a todos!

Com proposta semelhante à da Noite
do Pijama, o Acantonamento é uma
atividade que propicia momentos de
lazer, integração entre as crianças de
idades, grupos e períodos diferentes
e promove uma vivência sem os pais,
porém, em um espaço novo e desafiador.
A Alecrim sempre adotou esta prática
desde o Grupo 3 da Educação Infantil,
pois acredita ser uma experiência
nova e muito rica. Os Acantonamentos
representam um passo importante
para a autonomia das crianças, elas
têm a oportunidade de conviver com
o grupo em um ambiente diferente do
habitual, participam de atividades novas
que se transformam em momentos
inesquecíveis como: tirar leite da vaca,
alimentar animais, correr, brincar,
fantasiar, nadar, caminhar no bosque,
atravessar pontes e escorregadores
gigantes, buscar tesouros perdidos ao
cair da noite, baladinha noturna para os
mais velhos, dormir e acordar junto com
os amigos e tantas outras possibilidades
de vivências ao ar livre e em contato
com a natureza.
Os alunos passam praticamente dois
dias fora de casa, saem em uma manhã
de quinta-feira e retornam no final da
tarde de sexta. Acompanhadas pelos
professores da Alecrim e monitores
locais, as crianças têm uma programação
recheada de atrações. Os locais
escolhidos, além da infraestrutura
adequada, contam com atividades
desenvolvidas sob medida para a faixa
etária dos grupos que participam
do passeio.
O Acantonamento na Alecrim é uma
atividade anual que acontece no 2º
semestre e está dividida em duas turmas:
os Grupos G3, G4 e G5 (programadas
para 23 e 24 de outubro) e 1º, 2º e 3º
anos (programada para 25 e 26 de
setembro). A equipe pedagógica começa
a trabalhar a atividade com as crianças
em data bem próxima ao evento, a fim
de não criar ansiedades e expectativas
antecipadas.
Muitas escolas utilizam o recurso do
Estudo de Meio em todos os anos do
Ensino Fundamental I. Na Alecrim, as
viagens de estudos mais focados são a
partir do 4º ano (como mostramos na
edição anterior do Bolecrim), pois acredita-se que para os alunos de 6 a 8 anos
(1º ao 3º ano do Ensino Fundamental I)
ainda é importante a integração e o lazer
propostos nos Acantonamentos.

Festa TRIGÉÉÉÉÉÉSIMA FESTA
Junina JUNIIIIIIINA DA AAALECRIIIMM!
2014

Mais uma vez o Arraial da
Alecrim tomou conta da
Rua Amália de Noronha
com muita alegria,
animação, brincadeiras
tradicionais, música e
dança.
Os pequenos a caráter
apresentaram-se,
no turno da manhã,
números e os recordes,
tarde. Concluiu-se que
com a ajuda de seus
alguns pais, inspirados
então calculamos
professores, mães e
quantos quilômetros
pelas apresentações dos
pais. Quem ficou para
filhos, decidiram que
a Silvia percorreu
a festa da tarde, pôde
tentando organizar as
era preciso inovar, “um
observar como os
quadrilhas da manhã
caracol comum não tinha
alunos vão ganhando
graça” e surgiu assim
e da tarde. Segundo
confiança e, orientados
o que conseguimos
um novo espécime de
pela professora de
apurar com a tecnologia quadrilha tipicamente
dança Bruna, esbanjam
disponível: Silvia
da zona oeste da cidade;
desenvoltura em vários
ele é mais orgânico, de
percorreu, dançando
ritmos brasileiros. As
e cantando, mais de 5
personalidade confusa e
meninas de 8º e 9º
muito bem-humorado.
km por quadrilha. Haja
ano apresentaram de
Não fosse a Silvia puxar
animação!
surpresa uma coreografia Mas o grande mistério foi de volta, talvez o caracol
própria, preparada na
estivesse girando até
o que aconteceu com o
aula optativa de dança.
caracol da quadrilha da
agora...
Um rock junino?
10
Bonito de ver todos
SILVIA MACEDO CHIARELLI
os grupos, com os
alunos, orgulhosos
e empenhados, se
percorridos no
divertindo numa
apresentação para
ARRAIAL DA ALECRIM
plateia tão numerosa!
DONOS DA RUA
Para encerrar cada
Este ano, a Festa
turno, acontecem as
Junina da Alecrim
quadrilhas dos adultos
ficou famosa, teve até
que aumentam a cada
matéria na folha de
ano, mas os recordes
São Paulo escrita por
estão na quadrilha da
Clarice Reichstul, mãe
tarde, pois aos alunos e
do Benjamim, 1º ano
suas famílias, somam-se
os que fazem jornada
da manhã.
dupla, vizinhos e
Para quem não viu acesse:
curiosos. Contamos 200
http://www1.folha.uol.
duplas de bailarinos,
com.br/colunas/clariceclaro que não só adultos,
reichstul/
muitas crianças também
participam, o que
torna muito divertida a
passagem pelo túnel...
Em clima de Copa do
Mundo tudo o que
importava eram os

+ de

10 KM

MATEMALECRIM SUCESSO . SHOW!!!!
2014 Na Alecrim, as férias começam
assim...
VIVA A NATUREZA
. A NATUREZA É
UMA BELEZA . O
VERDE É CAMPEÃO
. CAMPEÃO COM
CERTEZA . VAI .
VAI . VAI . DIABOS
DA ALECRIM .
O VERMELHO É
ASSIM . IMBATÍVEIS
. INDESTRUTÍVEIS
. CAMPEÕES DA
ALECRIM . AZUL
É A COR DO CÉU .
AZUL É A COR DO
MAR . A GENTE
VEIO AQUI . SÓ
PRA GANHAR . EU
SOU BRASILEIRO
. AMARELO O ANO
INTEIRO . NÓS NÃO
AMARELAMOS
. A VITÓRIA
CONQUISTAMOS
. AMARELO
. AMARELO
. AMARELO

E o vencedor é...

A DIVERSÃO!!!

bolecrim nº126 out. 2014

A 2ª edição da gincana Matemalecrim foi de tirar o
fôlego. Muita agitação, tarefas, gritos de guerra, a
quadra da unidade João Moura lotada... de vez em
quando, uma curiosidade importantíssima: “Vocês
sabiam que a primeira Copa do Mundo foi no Uruguai?”
A Matemalecrim 2014 revelou um talento nato, o
professor de Matemática do Fundamental II - Nathan.
“A gente se vê por aqui...na Matemalecrim”!!!
A proposta do evento é ser uma grande brincadeira
na última semana de aula, antes das férias de julho,
envolvendo as turmas do 2º ao 9º ano. Uma gincana,
com tarefas todos os dias na escola e envolvendo os
pais e familiares na quinta-feira, último dia de aula. A
ideia é promover uma competição saudável e divertida para todos. As quatro equipes são formadas por
alunos de todas as turmas e não tem prêmios, só um
troféu que é entregue no final para a equipe vencedora, mas só mesmo para comemorar e compartilhar
com todos. O troféu fica na escola e vai passando de
ano a ano.
A semana é recheada de atividades e desafios que
envolvem números: jogos, tarefas, arrecadação de
alimentos e muito mais. Durante a festa, criação de
gritos de guerra e cartazes na companhia dos pais
e familiares, campeonato de embaixadinhas com
“desfecho Interplanetário” e cabo de guerra.

,
cria s d a lecrim

a lecrim esporte

O mistério da
marmita perdida
No início do ano, Martin
Nogueira e Thiago Perillo
(G4 tarde), subiram até a
secretaria, falando alto
pelas escadas e muito
determinados:
- Viemos buscar a marmita.
- A marmita, aqui na
secretaria? Vocês não deviam
ter ido à cozinha?
- Não, é aqui mesmo! responderam.
- Queremos a marmita!
Silvia e Telma olharam
em volta, pensando onde
poderia estar a tal marmita.
- Vocês almoçaram na
Alecrim hoje?
- Não, eu almocei na minha
casa – respondeu Thiago
prontamente.
- Eu almocei na casa da
minha avó – disse Martim.

– Queremos a marmita!
Silvia viu que um dos
meninos segurava um
pedaço de papel e
perguntou se não era um
bilhete.
- Ah é! A gente quer a
marmita! – Martim insistiu
mais uma vez.
Ao ler o bilhete, mistério
desvendado:
“Pessoal da secretaria,
precisamos da ARNICA, por
favor! Brunna”!!!

Mais um torneio amistoso
promovido pelo Professor
Leo aconteceu em
setembro com a turma
do esporte misto. Os
jogos, modalidade Futsal,
foram na Escola da Vila e
a grande novidade foi o
time feminino.
Quadra oficial, time
adversário competitivo e
habituado a campeonatos
entre escolas. Uma
experiência nova e um
desafio importante
para os nossos atletas,
meninos e meninas.
Na contagem geral a
Escola da Vila levou a
melhor, no entanto, os
times da Alecrim, mesmo
em desvantagem, foram
valentes e enfrentaram
o time da Vila com muita
vontade e espírito de
equipe.
Os jogos foram tão

-

intensos que tivemos dois
goleiros com lesões leves,
Marcia e Tomás, 5º ano
da tarde, nada grave, já
estão recuperados.
Parabéns atletas da
Alecrim!

a lecriac
, oes
Os alunos do 7º ano foram à Brotas (SP) e visitaram o C.E.U. (Centro de Estudos do Universo). Após essa experiência e, a partir
das reflexões, o tema Céu foi pensado para a produção de um soneto que, além de inspirador, seria no mínimo, poético...
O CÉU QUE ESTÁ NA NOSSA FRENTE
Bruno Kenzo Fonda

O DESCONHECIDO
Luisa Andrade

O CÉU ESTÁ NA NOSSA FRENTE
DA TERRA, O HOMEM PODE PERCEBER:
É BONITO, MAS É SÓ O QUE DÁ ORA VER.
ELE SEMPRE ESTARÁ ALI PRESENTE.

O CÉU É UMA GRANDEZA DESCONHECIDA
CHEIO DE GALÁXIAS E PLANETAS
EM TODO SEU ESPAÇO É PREENCHIDO POR COMETAS
TANTAS HIPÓTESES, TANTAS TEORIAS...

O CÉU QUE ESTÁ NA NOSSA FRENTE.
EXTENSO TAMANHO HÁ DE TER.
SEM O CÉU, NÓS NÃO CONSEGUIMOS VIVER
SOMENTE ASTRONAUTAS TÊM ESTE PRESENTE

O CÉU EM TODA SUA HARMONIA
ÁS VEZES AZUL, ÀS VEZES VIOLETA,
MAS SEMPRE COM MUITAS FACETAS
DE UMA ÚNICA MAGIA

MUITOS PLANETAS E ESTRELAS CONTÉM.
SEMPRE SEM AR E GRAVIDADE
O CÉU É MAIS VELHO QUE A NOSSA TERRA.

EM TODA SUA VASTIDÃO
SE ESCONDEM ESTRELAS
TÃO GRANDES, TÃO BRILHANTES

O CÉU É MAIS COMPLEXO QUE A CIDADE,
E MAIS AGITADO QUE A GUERRA.
NA MINHA IMAGINAÇÃO, O CÉU VAI ALÉM.

DE LONGE, CENTELHAS
DE PERTO, GIGANTES
COM TODA PERFEIÇÃO

O Bolecrim é uma publicação da Escola Alecrim de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Coordenação editorial . Silvia Chiarelli | Realização: Tania de Paula e Christian Ullmann <bolecrim@gmail.com>
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