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De Deus aos sinais de trânsito: 

Curso de férias no Centro da Terra
Quem vai se mudar para a frente do Mussy Mussy?

Descoberta do corpo no Grão

o que passa pela cabeça dos nossos pimpolhos?

e mais...

Vamos aprender música?



O Jornal do Grão é tão grande 

que falta espaço! Temos tanta coi-

sa para dizer que é difícil colocar 

tudo dentro. A primeira experi-

ência de edição pela nova equipe 

foi terrível nesse sentido: tivemos 

de aprender a cortar texto, vetar 

matéria, eliminar foto, reprimir 

desenho. Uma tortura!

E no final ficamos tão orgulhosas, 

modéstia à parte. Foi um prazer 

trabalhar no Jornal e curtir o resul-

tado tão gostoso de ver e de ler.

E a belíssima contribuição do G6? 

Ela não podia se limitar a um 

cantinho do Jornal, né? Por isso 

o G6 ganhou um suplemento 

para falar do tema que vem 

trabalhando neste semestre: os 

animais do Grão. A Folhinha do 

Grão tornou-se uma oportunida-

de para o Pré conceber um jornal 

de maneira integral, do conceito, 

ao conteúdo, à forma.

Da mesma forma, surgiu a idéia 

de falarmos dos funcionários do 

Grão. E o problema se repetiu: eles 

merecem mais que uma coluna. 

Assim, criamos um encarte dedi-

cado a eles: o “Nossa Gente”. A 

proposta é dar um espaço privile-

giado para as pessoas que fazem 

a escola funcionar. Procuraremos 

contemplar duas personalidades 

por edição, através de entrevis-

tas dos alunos, desenhos e fotos. 

Esperamos que gostem!

Novo ano,
nova equipe

Paula RuggieRo 
CaRin ades (mãe do Gabriel, G4m)
CaRla aRbex (mãe do Francisco, G2T) 
Joana Canêdo (mãe do Thomas, G4m)
lívia aquino (mãe do Pedro, G4T)

Como educadora do corpo, minha 
expectativa é transmitir para as 

crianças a alegria que sinto em me 
descobrir a cada dia com elas, ao 
mesmo tempo que faço com que 
elas descubram seus próprios corpos 
e movimentos.
A aula reflete os gestos de cada 
aluno num permanente exercício 
de descoberta: “o corpo que sou”, 
o corpo que brinca, o corpo que é 
brinquedo. O corpo é apresentado 
por meio de movimentos espontâ-
neos, brincadeiras da cultura infantil 
e danças da cultura popular. Nossa 
construção em aula é muito rica e 
prazerosa, pois a cada dia revela-se 
uma nova parte do corpo, seja em si 
mesmo ou no outro. 
Através de recursos variados busca-
mos a espontaneidade, a força e a 

magia de descobrir os movimentos 
de cada aluno, a constante explo-
ração dos membros e suas possíveis 
transformações.
Brincamos de ser ovo, passarinho 
e “passarão”. Às vezes somos pei-
xe, polvo, baleia ou caranguejo. 
Com um pedaço de pano crio asas 
e posso voar. Ou coloco-me num 
barco a vela para depois deitar em 
uma cama de relaxamento. E quan-
do estamos com fome fazemos até 
um bolo de pés!
Assim, com inventividade e magia 
vamos habitando de maneira mais 
concreta o corpo que carregamos 
e que reflete cada experiência vi-
vida por nós!

silvia Fabiano loPes,  
PRoFessoRa de dança e movimento no gRão

O corpo 
souque

�    editorial



Grão de 
casa nova!

Paula RuggieRo

Quando alugamos a casa 296, 
precisávamos de um lugar para 

a direção, a administração e os mate-
riais que, ao longo dos anos, perde-
ram espaço para os grupos cada vez 
maiores de crianças.  
Nossa primeira secretaria foi na 
sala do G3, dá pra imaginar? Logo 
a sala se fez necessária e ocupamos 
uma parte da sala do G4 (ela é uma 
junção de duas salas antigas). Ro-
damos bastante, apertamos de lá, 
mexemos de cá e a alternativa foi 
mudar de endereço. O sonho ori-
ginal era alugar uma casa vizinha, 
romper os muros e ampliar o quin-
tal. Tentamos de um lado, tentamos 
do outro, tentamos atrás.... Mas só 
conseguimos na frente, com uma 
rua para atravessar. Ok! 

No começo, tínhamos a intenção de 
adequar a parte de baixo para rece-
ber crianças do G1/G2, num espaço 
acolhedor e exclusivo. Mas teríamos 
de fazer uma grande reforma, então 
o espaço ficou para o  semi-integral 
do G6, às 4as feiras. 
Passamos a procurar uma casa com 
maiores possibilidades. Busca árdua: 
ou o quintal era muito fechado, ou 
pequeno demais; ou a casa era escura, 
ou estava caindo aos pedaços; algumas 
seriam boas, mas o preço era bem alto 
para nossas finanças!
Finalmente encontramos um terreno 
pequeno na frente do Mussy Mussy! 
Será que dará!! Fizemos desenhos, 
medições, planos... E hoje a obra está 
em pleno vapor. Não faremos tudo de 
uma vez, faremos apenas um andar 

para a direção, secretaria, coordenação 
e semi- integral. O segundo andar virá 
mais tarde, pois nossa administração 
sempre se caracterizou por dar os pas-
sos do tamanho das pernas!
Os alunos do G6, nas aulas do semi-in-
tegral, estão acompanhando a obra. Na 
primeira visita, puderam ver os buracos 
imensos da fundação, a betoneira e ou-
tros instrumentos, o barracão e conver-
saram com os pedreiros, comandados 
por Pedro. Na segunda, as paredes já 
estavam sendo erguidas. Eles se encan-
taram com o monte de pedrinhas e, no 
retorno ao Grão (8 casas de distância) 
os bolsos vieram carregados de pedri-
nhas, que serão usadas para a constru-
ção de uma casinha feita de tijolos de 
argila.

editorial    �    



�   acontece no grão

“violeta, no 
Final da taRde, Com 

sono, me diz: 
– mamãe, hoJe eu queRo 

doRmiR no seu olho.
aChei aquilo estRanho e 

aFlitivo, não entendi. de noite, 
quando eu a ColoCava PaRa 

doRmiR, debRuçada sobRe ela na 
Cama, ela Retomou; – tá vendo mamãe, eu 

estou lá no seu olho. voCê FiCa Comigo 
até eu doRmiR?”

gabRiela, mãe da violeta

“– mamãe, o vovô é astRonauta????
– bebel, o vovô é astRônomo!

– então! – ela aRRegalou os olhos.
– ele estuda aqui de baixo as 

estRelas e os Planetas, mas não 
vai até eles! o astRonauta é que 

vai. voCê aChou que o vovô vestia 
aquelas RouPas bRanCas e viaJava 

PaRa o esPaço?
– anham... – desaPontada.”

CaRolina FeRRo tRevisan, mãe da isabel, g6t

Como pensam nossas crianças

“CuRiosidades da maRiana

– PaPai, a vovó viRgínia está FiCando vel-
hinha. eu não queRo que ela Fique velhinha... 

estou Com saudade dela...  
(tiPo, não queRo que ela moRRa)

– mãe, PoR que a iRaCi (babá) é maRRom?”
maRia, mãe da maRiana, g4m

deus e o sentido da vida

sexta-FeiRa, estava esPeRando a luCiana ChegaR PaRa FiCaR Com as CRianças quando Começou uma disCussão entRe as 
CRianças do g5t:
ignáCio: deus não existe, quem aCRedita é bobalhão, minha mãe disse!
antonio: deus existe sim!
olívia: deus existe!
Júlia P.: deus existe e PRotege a gente!
Júlia m.: deus existe, meu Pai Falou!
lívia: deus é natuReza!
antonio: se deus é natuReza, nós somos deus PoRque também somos natuReza!
Renato: se deus não existisse não existiRia nada!
antonio: ele Fez a gente!
ignáCio: não Fez não, Foi a minha mãe!
antonio: e quem Fez a sua mãe?
ignáCio: a mãe dela ué!!!
antonio: e quem Fez a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe....
ignáCio: o Pai dá uma sementinha PaRa a mãe ComeR Com um bebê dentRo e ele vai PaRa a baRRiga! e quem aCRedita é 
bobalhão!!
nessa hoRa inteRFeRi, Pois Cada um tinha uma oPinião e ignáCio estava muito “inFlamado” Com sua idéia! disse 
que existem váRios tiPos de Religião, que aCReditam ou não em diFeRentes deuses, não existe uma ResPosta CeRta, e 
devemos ResPeitaR a oPinião do outRo. 
a luCiana (PRoFessoRa do g6t) Chegou e eu Passei a bola PaRa ela. ela Comentou dePois que aCabou a ConveRsa 
PeRguntando a Cada um se aCReditava ou não em deus e Retomando o ResPeito Pelas oPiniões.
KaRina Riveli (PRoFessoRa do g5t)



acontece no grão   �    

A Mariana passou para o G4 este 
ano. Essa passagem tem nos tra-

zido novidades para as conversas fami-
liares, temos sido surpreendidos por 
perguntas que nos revelam o quanto o 
universo dela está se ampliando.
Ela quer saber por que existem pessoas 
ricas e pobres. Por que não há sinal de 
trânsito na estrada, por que a água 
do planeta está acabando e por que 
se fala tanto em evitar o desperdício... 
Curiosa sobre como um bebê é gera-
do, pergunta às minhas amigas se os 
namorados ou maridos delas não lhes 
colocaram uma sementinha... 
São perguntas muito procedentes... 
Daquelas que fazem a gente parar 
para pensar antes de abrir a boca 
para responder. E nós, os pais, temos 

Uma nova consciência 
em formação

de refletir sobre como transmitir uma 
visão de mundo mais democrática, 
inclusiva, contemporânea, justa e “sem 
babaquices” ou preconceitos. É difícil 
saber em que tom ou com que palavras 
responder. Questões que nos afligem 
não podem ser desprezadas.
Há um discurso social que prega a atua-
ção ética e transparente, a preservação 
do meio ambiente e a responsabilidade 
social. Em contrapartida, vivemos numa 
realidade em que falta infra-estrutura 
e vontade política para que estas prá-
ticas sejam implementadas. Não resta 
dúvidas que é preciso começar a falar 
dessas questões com nossas crianças, 
uma vez que estão surgindo delas mes-
mas... Porém é um desafio conseguir 
abordar tais temas de maneira natural, 

numa lin-
g u a g e m 
acessível e 
a d e q u a d a , 
sem ingenui-
dade nem 
falsidade... 
E n f i m , 
essa for-
mação de 
uma nova consciência não está ocor-
rendo somente entre os pequenos, mas 
também entre nós, pais, que estamos 
revendo conceitos e práticas sociais 
para que as coisas façam realmente 
sentido mutuamente.

maRia CollieR de mendonça,  
mãe da maRiana, g4m

“dias dePois de eu exPliCaR PaRa o thomas 
que não Podíamos nos atRasaR PoR Causa do 

Rodízio:
thomas: um dia a minha mãe saiu de Casa 

dePois das CinCo. aí ela FiCou Com medo de a 
PolíCia veR ela e PegaR o dinheiRo dela. mas a 

PolíCia não viu e ela não ReCebeu multa.
bRuno: a sua mãe não botou a bolsa debaixo 

do banCo PaRa a PolíCia não PegaR?”
Joana, mãe do thomas dyett, g4m

“a Julia viu na Rua uma PalavRa Com a letRa 
J e disse: 

– olha, um J de Julia!
o antonio ResPondeu:

-– o meu nome Começa Com ã: ã, two, thRee, 
FouR, Five...” 

beatRiz loRenCini, mãe da Julia, g4m 

estava no CaRRo, Feliz Com o FRanCisCo, e tive 
de dizeR: - FRanCisCo, a mamãe te ama tanto 
que até dói! - toma um Remedinho que Passa, 

mamãe.” 

estavamos na Cozinha, eu o ChiCo e a Josy, nossa 
aJudante, ela PeRguntou: o que vC tem, CaRla? nada, 
eu tô Pensando na vida. o ChiCo, que estava ouvindo, 

logo ConCluiu: então, voCê tá Pensando em mim!
 estavamos num CaFé aqui PeRto de Casa e ConveRsava 
Com uma moça sobRe tRabalho. ela Falou que estava 
PRoCuRando emPRego em agênCias de PubliCidade, e eu 
disse que quem tRabalha nessa áRea não tem hoRáRio, 
e que eu PReFeRia tRabalhaR em esCRitóRio (esCRitóRio 
de design). o ChiCo, ouyvindo a ConveRsa, Falou: é 

melhoR tRabalhaR na sala, mãe!



Como toda forma de arte, a música é um canal de 
expressão que está ao alcance de todos. Musicalizar 

significa introduzir o aluno no universo musical, ou seja, 
à compreensão e à vivência de sua linguagem, suas for-
mas, seu contexto e suas regras. É isto. Fim. Fim? Como 
assim?! Pensam que isso surgiu assim… de uma hora 
para outra? Nananinanão.
Isso é resultado de um longo caminho que vem sendo 
trilhado desde o final do século XIX até os dias de hoje 
por compositores, instrumentistas e professores que se 
abriram a um novo modo de pensar o ensino de música. 
Esses pensadores proporcionaram novas metodologias 
que  incluíam dança, expressão corporal, teatro, artes 
plásticas, etc. ao trabalho de percepção musical, tornan-
do o aprendizado muito mais prazeroso e significativo, 
ampliando suas possibilidades através do diálogo com 
outras artes, tratando a música como linguagem. 
Dessa forma, a música deixa de ser a arte dos deuses e 
passa a ser a dos simples mortais. Ou seja, seu ensino 
deixa de estar relacionado exclusivamente ao apren-
dizado de instrumentos musicais e dedicado aos talen-
tos natos, e passa a ser uma atividade acessível a todos, 
possibilitando uma nova maneira de pensar, agir e se 
relacionar com a música.
Vista dessa maneira, a educação musical abre espaço 
para o pensamento crítico em relação a arte e ao que 
queremos ser enquanto seres humanos.

Música é só entretenimento? 
Ou arte? Que tipo de cultura 
estamos passando adiante? Que 
memória auditiva estamos deix-
ando aos nossos filhos e netos? 
Ouvir, cantar, dançar são coisas 
que fazemos espontaneamente 
quase todos os dias. Vejo isso 
como um dos motivos mais impor-
tantes para incentivar uma educa-
ção musical para todos: da criança 
ao idoso, do pobre ao rico. Porque 
temos que pensar no que estamos 
pondo dentro dos nossos ouvidos e 
nos ouvidos de nossas crianças, e que 
herança cultural estamos passando 
adiante.
Já pararam para pensar que o que ou-
vimos hoje no nosso cotidiano é absolu-
tamente diferente daquilo que ouviam 
nossos avós? Já pensaram na poluição sonora da 
nossa cidade? Trabalhar nossa percepção auditiva e 
musical vai além da sala de aula, vai além de aprender 
a tocar um instrumento. Como toda arte, a música deve 
ser transformadora, ajudando-nos a ver além do que os 
olhos enxergam e do que ouvidos ouvem, fazendo de 
nós críticos e cidadãos.

É por isso que acredito, 
e acho indispensável, 
a arte na educação. 
Pois ela é capaz de 

nos fazer refletir sobre 
nossa realidade, nos tira 

e nos coloca (transformados) de volta 
à terra, torna nosso olhar sensível. Musicalizar é 

importante tanto para os músicos e futuros músicos 
quanto para professores, médicos, advogados, engen-
heiros, etc. e futuros profissionais, pois lhes  propor-
ciona pensar em grupo, explorar sua criatividade, seus 
ouvidos, seu corpo, ritmo, melodia, voz, o que os torna 
diferentemente sensíveis em relação a eles mesmo e ao 
mundo que os cerca.
Aula de música é bom e eu recomendo!

O que é
musicalização

�  pais que escrevem

CaRolina FeRRo tRevisan, PRoFessoRa de musiCalização  
e mãe do João ColaRes (g4t) e da isabel (g6t)



Com mais de 1000 objetos indíge-
nas, a mostra do acervo da Cid 

Collection no Memorial da América 
Latina busca uma reflexão sobre a 
cultura material do índio, a perda 
e a reconquista de suas tradições. A 
exposição propõe ir além da beleza 
plástica dos objetos.
Para essa “Viagem Noturna”, foi 
construído um ambiente à meia-
luz que leva em conta a fragilidade 
das peças, protegendo-as de dani-
ficação. As peças que compõem a 
coleção foram divididas em 11 ca-
tegorias, de adornos plumários a 
objetos rituais, mágicos e lúdicos, 
que expressam as culturas de di-
versas etnias como Xicrin, Bororo, 
Urubu-Kaapor, e muitas outras.
Serão exibidos continuamente dois 

documentários “Xingu Terra”, 1979 
e “Iauaretê/Cachoeira das Onças”, 
2006, além de uma filmagem so-
bre a conservação e restauração do 
acervo indígena.
A exposição, de curadoria de Daisy 
Estrá (mãe da Letícia do G4T) ficará 
na Galeria Marta Traba de 24/06 a 
03/08, com entrada franca.

dicas   �    

Grão do  
Centro da Terra

O Grão uniu-se ao Teatro 
do Centro da Terra para 

criar um curso de férias espe-
cial para crianças de 6 a 12 
anos. O curso tem uma pro-
gramação intensa e diverti-
da para a primeira semana 
de julho. Com o tema “Uma 
aventura nO Ilha do Tesou-
ro”, as atividades envolvem 
trabalhos plásticos, confec-
ção de fantasias e adereços, 
descoberta de recursos de 
dramaturgia, como ilumina-
ção, sonoplastia, teatro de 

sombras, além, é claro, de 
muita brincadeira.
Mas esta é apenas a primeira 
aventura do Grão do Centro 
da Terra, pois no segundo se-
mestre serão oferecidos cur-
sos regulares para crianças, 
num projeto de integração 
das artes. 
E para quem não sabe, o Te-
atro do Centro da Terra é 
famoso por conter as instala-
ções da peça “O Ilha do Te-
souro”, premiado espetáculo 
interativo para pais e filhos.

Curso de Férias
atividades das 13:30 às 17:30

30.06 Caça ao tesouro na Ilha - com  
 criação e utilização de fantasias
01.07 Contação e invenção de histórias  
 - oficina de bonecos
02.07 Desvendando o Teatro Centro  
 da Terra - um teatro por dentro
03.07 O Claro e o Escuro: Histórias do 
 Dia e da Noite - jogos de luz e  
 sombra com lanternas
04.07 A Grande Batalha – gincana com  
 brincadeiras tradicionais e especiais 

Teatro do Centro da Terra 

Rua Piracuama, 19 – Sumaré

valor da semana: R$ 235,00

valor por dia avulso: R$ 55,00

informações e inscrições: 

(11) 3675 1595

grao@centrodaterra.com.br

www.graodocentrodaterra.com.br

Programação do

“Viagem Noturna” no  
mundo dos índiosCursos regulares 

de Artes Integradas
O Grão do Centro da Terra é uma esco-

la de Artes para crianças de 5 a 12 anos, 

que oferece espaço e tempo para a cria-

ção individual e coletiva, com supervisão 

pedagógica da equipe do Grão de Chão 

no Teatro do Centro da Terra

As linguagens expressivas – Artes Visu-

ais, Música e Teatro – são contempladas 

e regidas para a integração. O objetivo 

é conduzir as crianças para o fazer artís-

tico, evidenciando também as atitudes 

e os valores que o contato com a Arte 

proporciona.

O trabalho, desenvolvido em grupos de 

crianças com idades afins, será orientado 

pela equipe de professores, e cada grupo 

construirá projetos levando em conta os 

interesses e as habilidades dos alunos.

Além dessa equipe de especialistas, a 

escola convidará artistas das diversas lin-

guagens para trocas de experiências com 

os alunos.

Em Agosto



O Jornal do Grão é o órgão de comunicação da Escola Grão de Chão. É um espaço totalmente aberto aos pais e convidados. 
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O sentimento de frustração com a derrota e o de euforia com a vitória são 
dois lados da mesma moeda: a vaidade.

Não adianta ficar forçando seu queridinho a saber perder se você  
continua fazendo festa quando ele ganha.
Se você conseguir ensinar seu filho a saber ganhar, ser modesto na vitória, deva-
garzinho ele vai aprender também a lidar com a derrota.

samuel, Pai da hanna g5m e da lia g3m, avô do bRuno g4m e da maíRa g2m

Andar a pé é certamente a mais 
generosa e produtiva forma de 

conhecer nossas cidades e os espaços 
onde vivemos, tornando a história 
parte de nossas vidas. Em metrópoles 
como São Paulo vivemos um processo 
de afastamento dos espaços públicos e 
a cidade parece cada vez mais um lu-
gar estranho e ameaçador. 
Os Guias de Roteiros Históricos a Pé da 
editora Narrativa Um propõem nos lan-
çarmos em aventuras urbanas, nos em-
brenharmos rumo ao desconhecido....  
especialmente em lugares por onde 
passamos cotidianamente sem notar... 
Eles percorrem as cidades de São Paulo, 
Santos, Itu e várias outras do estado. Os 
passeios propostos passam pelos mo-
numentos históricos dentro e em torno 
do Parque do Ibirapuera (um jogo caça-

monumentos); fazem-nos subir no trem 
ao longo do rio Pinheiros; percorrem a 
história da República e o Período Gla-
cial da Terra, ambos em Itu; atravessam 
de barco o canal de Santos, ensinando 
histórias do café e do mar; ou ainda nos 
dão pistas sobre “Minha rua”, através 
da observação das placas de ruas, do 
relevo, de monumentos e museus das 
cidades.
Gostaríamos que as cidades de São Pau-
lo fossem como o quintal do Grão de 
Chão... cheias de caminhadas, possibili-
dades e desafios, lugar de encontro e 
descoberta de histórias, as de cada um 
e as coletivas.

moniCa e Roney CytRynowiCz,  
PsiCóloga e histoRiadoR, editoRes dos guias  

e Pais de ex-alunos do gRão de Chão

Os quintais de história das cidades 
�    dicas

Dica de como ensinar nossos queridinhos
a saber perder (sem fazer força)

Babysitters
-	 Luciene	(professora	G2T)
	 9890.4529	
-	 Mércia	(auxiliar	G5T)
	 7103.5128	e	3921.8085

Classificados mamaesabetudo.blogspot.com é o blog de uma amiga, sensacio-
nal. As dicas “fofices do design” são praticamente imperdíveis 
para qualquer mãe antenada. Aliás a Flávia só escreve para mães 
antenadas (nos seus filhos), que realmente se ligam nos filhos, 
ou seja, dedicam horas e horas do seu precioso dia pra eles... e às 
vezes até se enchem disso. Vale a pena espiar!

bahRbaRa gomes, mãe do antonio, g4m

Dica de blog


