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Fazer o jornal é uma das minhas deliciosas responsabili-
dades aqui no Grão. O trabalho é bem criativo e pede uma 
visão geral sobre a escola no momento em que está sendo 
feito. Há vários campos que costumo levar em consideração: 
a escola como instituição, o trabalho dos professores, as des-
cobertas e as produções das crianças, o que pode ser dito 
para e pelos pais. 

Delicioso e trabalhoso! Muitas vezes me pegava pensando 
se ele realmente era importante para a escola. Numa dessas 
crises, recebi finalizado o TCC do professor do G2 da tarde. 
Nele, Arthur aponta a importância do jornal para a comuni-
dade e sua força democrática. Isso foi muito mais do que uma 
injeção de ânimo, vocês podem imaginar!

Na última reunião do jornal, para montarmos a equipe de 
2011, ouvi com sincera surpresa, o relato de Mário. Ele disse 
que conheceu o jornal do Grão antes mesmo de ter filho. Ele 
recebeu de um professor e amigo, pela internet, e pensou 
que, se um dia tivesse filhos, gostaria de colocar numa escola 
que faz um jornal com a participação dos pais. Hoje ele tem 
a Clara, 3 anos, e o Pedro, 1 ano, estudando no período da 
tarde, e ele é o nosso novo editor gráfico. 

Bem vindos Arthur e Mário!

Grãozinho, Grão de Chão, 
Grão do Centro da Terra 

Neste ano, o Grãozinho passou a funcionar em pleno 
vapor, nos dois períodos. Os pequenos do G1 estão aprovei-
tando bastante o espaço destinado especialmente para eles. 

Enquanto isso, o Grão de Chão passou a ser uma escola de 
Ensino Fundamental, o que regulariza o trabalho do G6, que 
já comemora seus 14 anos.

O Grão do Centro da Terra é o terceiro Grão, que põe em 
prática nossa proposta de integração das artes e de intensa 
criação e expressão para os jovens de 5 até 15 anos.

Paula RuggieRo

joRge



CHIQUITA BACANA LÁ DA MARTINICASE VESTE COM UMA CASCA DE BANANA NANICANÃO USA VESTIDO, OI! NÃO USA CALÇÃOINVERNO PRA ELA É PLENO VERÃOEXISTENCIALISTA COM TODA RAZÃOSÓ FAZ O QUE MANDA O SEU CORAÇÃO, ÔI!

“YES, NÓS TEMOS BANANAS

BANANAS PRA DAR E VENDER

BANANA MENINA TEM VITAMINA

BANANA ENGORDA E FAZ CRESCER

VAI PARA A FRANÇA O CAFÉ, POIS É

PARA O JAPÃO O ALGODÃO, POIS
 NÃO

PRO MUNDO INTEIRO, HOMEM OU MULHER

BANANAS PARA QUEM QUISER

MATE PARA O PARAGUAI, NÃO VAI

OURO DO BOLSO DA GENTE NÃO SAI

SOMOS DA CRISE, SE ELA VIER

BANANAS PARA QUEM QUISER”

Durante o mês de fevereiro trabalhamos o Car-
naval nos Grupões. Neste ano, o tema escolhido foi 
o artista João de Barro, o Braguinha, compositor de 
muitas marchinhas de carnaval, entre elas, Pirata da 
Perna de Pau, Yes, Nós Temos Banana, Chiquita Ba-
cana e Gato na Tuba. As crianças conheceram sobre a 
vida do artista e suas músicas. Apreciaram imagens so-
bre o carnaval dos anos 30, 40, 50, os bailes de salão, 
corsos, marchinhas, brincadeiras no salão e fantasias 
utilizadas nesta época. 

A idéia principal foi apresentar a antiga cidade de 
São Paulo, fazendo um paralelo com a atual, compa-
rando o passado e o presente. Mostramos imagens da 
cidade com o casario antigo e as ruas, com bondes e 
Ford bigodes. Trouxemos objetos antigos como: tele-
fones, máquinas fotográficas, máquinas de escrever 
que propiciaram diversas comparações bem concretas. 

Nas Oficinas de Música, exploramos as marchinhas, 
as danças em marcha circular realizadas nos salões e 
vivenciamos um corso com carros de bambolê. 

Nas Oficinas de Teatro, mergulhamos no jogo sim-
bólico fazendo viagens à terra do Pirata da Perna de 
Pau e à ilha da Martinica, onde encontramos a Chiqui-
ta Bacana e um precioso tesouro, forrado de bananas. 

Em Artes Visuais, as crianças confeccionaram ade-
reços para decorar a festa, inspirados nas máscaras.

Além de tudo isso, nas Oficinas de Jogos, explo-
ramos as brincadeiras com água e outras adaptadas às 
letras e enredos das marchinhas. 

Este tema proporcionou muitos caminhos na es-
cola: o pássaro João de Barro inspirou o trabalho das 
casas do G4M arco-íris e o G3M tornou-se a  turma dos 
passarinhos. O G4T vai estudar os desertos, inspirados 
na marchinha Alalaô! Até o acantonamento teve um 
caça ao gato, aquele da tuba do Serafim! As crianças 
sabem as letras de cor e salteado, mas isso eu não pre-
ciso falar... É só ouvir a cantoria!

No dia da banana, como ficou conhecido, as cri-
anças trouxeram muitas bananas para ser o tesouro 
da caça. Em sala, as crianças contaram, apreciaram, 
viram as características das bananas: a textura das cas-
cas, o sabores, cheiros, tamanhos. Comentaram sobre 
algumas receitas saborosas como Salada de Frutas e 
Banana Assada com Canela. Posteriormente descobri-
mos que a Banana é um ótimo cicatrizante. 

Banana prata, ouro, nanica, maçã e terra. Este 
tema tem assunto. Você sabe a diferença?  

Rita RichaRte, PRof. do g4M PiPoca e 
luciana nunes alves. PRof. do g4M aRco-ÍRis e do g6t.

As crianças do G3, G4, G5 e G6 conheceram sobre a 
vida de Carlos Alberto Ferreira Braga, que nasceu em 
29 de março de 1907, no Rio de Janeiro. Era chamado, 
carinhosamente, de Braguinha e escrevia inúmeras le-
tras de musicas e marchinhas carnavalescas. 

Tudo começou quando ele e a turma do colégio 
formaram um conjunto musical, o Flor do Tempo e 
todos os componentes tinham apelidos caipiras. 

Passado algum tempo, Almirante, entrou para o 
conjunto, elevando a qualidade musical do Flor do 
tempo e com Noel Rosa, formaram o Bando de Tan-
garás. Este nome foi sugestão do Braguinha. Diz a len-
da que os tangarás são pássaros que gostam de can-
tar em círculos. Braguinha sugeriu que cada músico 
adotasse um nome de passarinho. Ele ficou conhecido 
como João de Barro e seguiu com este nome compon-
do suas musicas sempre assobiando. 

Além de canções que compunha e cantava, João 
de Barro também trabalhou na dublagem do filme 
Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney e fez 
muitos programas de rádio.

luciana nunes alves. PRof. do g4M e do g6t.

carna
val

“EU SOU O PIRATA DA PERNA DE PAUDO OLHO DE VIDRO DA CARA DE MAU
MINHA GALERA DOS VERDES MARES NÃO TEME O TUFÃO
MINHA GALERASÓ TEM GAROTAS NA GUARNIÇÃOPOR ISSO SE OUTRO PIRATA TENTA A ABORDAGEM EU PEGO O FACÃOE GRITO DO ALTO DA POPA:

OPA! HOMEM NÃO!”

> 
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Yes
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Piratas, colombinas, baianas e uma sorte de perso-
nagens  até então desconhecidos dos nossos peque-
nos passaram a povoar o dia-a-dia das casas e das 
brincadeiras. Para quem a história é sempre do hoje, 
o antigamente ganhou um lugar. Um lugar distante, 
com contornos em branco e preto, mas que aos pou-
cos foi sendo descoberto: por meio das fotos, músicas, 
conversas e cantorias com os pais e com avós.

Quem sabia que a marchinha do Pirata da perna 
de pau, tinha uma segunda estrofe? Pois bem, minha 
mãe e tantas outras avós, sabiam. As avós que têm 
recorrente dificuldade em compreender o que as cri-
anças falam, se deparam cotidianamente com o ritmo 
acelerado da televisão, da internet e seus persona-
gens sempre novos, puderam olhar para a mesma di-
reção que os pequenos. E, neste carnaval, cantaram 
juntos embalados pela memória e pela novidade de 
antigamente.

Quem esteve no baile do Grão, adiado em duas 
semanas por conta da chuva, o que até poderia ter 
esfriado o entusiasmos dos mini foliões, viu todos 
os piratas, baianas, colombinas, bailarinas, pierrots,  
cantando alto e com convicção e, os pais (para quem 
carnaval já virou coisa de antigamente) reviveram os 
bailes com suas músicas debochadas e bem humora-
das. Impossível não sorrir.

caRolina, Mãe da lauRa, g4M, e do fRancisco, g6M.

nós temos crianças

Brincadeira de carnaval

criança no grão, criança no chão

criança brincando, criança no quintal

chegou a hora de brincar o carnaval

Muita música, marchinha pra dançar

corre pra lá, corre pra cá, vamos juntar, vamos tocar

Muita folia, fantasia, rima, melodia

e no Grão tem Carnaval, tem pé descalço

tambor, pandeiro e saculejo!

hoje é dia de apresentação de carnaval

vamos todos pro quintal!!!

tem marchinha pra cantar, instrumentos pra tocar

fantasias pra usar, eu agora vou brincar!
faBiana, auxiliaR do g2t.
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Também é fundamental ajudar as crianças 
a perceber os dois lados da situação. Para isso, 
é importante elaborar questões que as façam 
refletir sobre as razões e os sentimentos que 
permeiam o acontecido: “Será que alguém 
seria capaz de comer toda essa comida so- 
zinho?” ou “Você estava brincando, né? Mas 
seu colega aqui acreditou mesmo no que ou-
viu e não seria justo você comer tudo e os ou-
tros ficarem sem nada, não é mesmo?” São 
algumas possibilidades de conversas para o 
exemplo do lanche coletivo.

A matéria nos traz boas observações acerca 
da autonomia infantil: para os pequenos au-
tonomia significa saber identificar o conflito e 
falar sobre as ocorrências antes de agir fisica-
mente. Algumas falas revelam essa construção 
de autonomia, que acontece progressiva-
mente, como: “eu quero esta pá que está com 
ele” (expressão sem ação física), até o “vamos 
brincar juntos?” (expressão mais sofisticada, 
que pode resolver o problema). A educadora 

também deixa claro que o papel do adulto 
não é o de resolver pelas crianças, mas dar o 
apoio necessário para a construção da auto-
nomia na resolução de um conflito.

Daniela pontua que os pequenos conse-
guem resolver seus conflitos pela ação física 
ou em conversas. E, neste caso, acho que não 
nos diferenciamos muito deles, não é mesmo? 
Podemos, portanto, observar com mais cons-
ciência nossas reações e principalmente estra-
tégias de resoluções para compartilhar com 
nossos filhos.

Uma diferença, entretanto, é mais evi-
dente nas crianças bem pequenas: em geral, 
elas acreditam que o outro as compreende in-
dependente de explicações básicas, inclusive 
sobre sentimentos e desejos. Sabendo disso, 
podemos ajudá-las a perceber melhor o que 
sentem e qual a melhor forma de expressar 
tudo isso para os colegas.
Resenha escrita por Maíra scombatti, mãe do theo do g1M, 
a partir do texto “apoio para a resolução de conflitos”, de daniela 
Munerato, publicado na Revista avisa lá, n. 45, de fevereiro de 2011.

Independentemente de juízos de valor so-
bre o que é certo e errado em um conflito en-
tre adultos, podemos perceber que situações 
de atrito com os outros costumam fazer aflo-
rar nossas emoções mais primitivas e infantis. 
Nestes momentos, somos levados a resgatar 
valores e ferramentas internas, construídas 
ao longo da vida, para lidar melhor com a 
situação. Muito se fala sobre a importância 
da construção destes valores com as crianças, 
mas como, na prática, podemos ajudar nossos 
filhos a construírem bons referenciais para a 
resolução dos conflitos? 

Em matéria publicada na Revista Avisa lá, 
de fevereiro de 2011, a psicóloga e educadora 
Daniela Munerato faz uma reflexão bastante 
interessante sobre o apoio de educadores, que 
pode obviamente ser dado também pelos pais.

Segundo Daniela, saber o que é certo ou 
errado e quais as atitudes e comportamentos 
adequados para a vida em sociedade é difícil 
para adultos, e ainda mais para crianças. “No 

início, os pequenos aceitam as regras em res-
peito à autoridade dos mais velhos e pelas 
reações negativas aos seus atos demonstradas 
pelos seus pares. A autonomia para lidar com 
as diferenças e enfrentar os dilemas morais é 
construída ao longo da vida, mas pode ter bom 
começo na mais tenra idade”, diz a educadora.

Com relatos de situações rotineiras, Dani-
ela dá exemplos de intervenções eficientes. 
Como no caso de um lanche coletivo em que 
uma criança olha para a mesa farta e fala: 
“Vou comer tudo!”. Levando a observação ao 
pé da letra, um colega reage batendo, afinal, 
em um lanche coletivo uma pessoa só não 
pode comer tudo! 

“Cabe ao professor sugerir uma alternativa 
à agressão física ou verbal até que todos se 
apropriem das estratégias de negociação. Não 
basta dizer: ‘Não pode bater. Tem que con-
versar’. É necessário ensinar como fazer isso, 
para que eles possam simular novas possibili-
dades”, observa.

você já parou para observar como 
costuma resolver seus conflitos com 

outras pessoas? já teve vontade alguma 
vez de partir para cima daquele “colega” 

de trânsito que não fez o que você 
achava ser o certo? o que lhe impediu? 

o medo do outro? da autoridade 
externa? ou o bom senso e a percepção 

de que uma agressão física geraria 
mais problemas ao invés de soluções?

antonio villaRes



Democrático
Espaço

Você acredita que o Jornal do Grão é uma boa 
maneira de conhecer um pouco melhor o que acon-
tece por trás dos portões verdes do Grão? Saiba que 
ele é muito mais do que isso. Além de elemento in-
formativo e de registro da história da escola e de 
seus alunos, o Jornal do Grão ajuda a criar estratégias 
que tornem a escola mais democrática, cujo principio 
fundamental é a participação de todos na formação 
integral dos alunos. Quem afirma isso, com conheci-
mento de causa, porque pesquisou o tema para seu 
trabalho de conclusão de curso no Instituto Superior 
de Educação Vera Cruz, é o professor do G2T, Arthur 
Cintra. “Uma educação mais democrática é de funda-
mental importância para que nossas crianças tenham 
um futuro digno com mais acesso aos saberes gerais 
e condições para se inserirem na sociedade. São essas 
questões que me movem profissionalmente”, afirma 
Arthur, ao justificar seu interesse por conhecer mais 
profundamente o que está por trás do Jornal do Grão. 

Ao pesquisar exemplares do Jornal desde sua cria-
ção e submeter um breve questionário respondido 
pela direção do Grão, pelos pais que participam da 
elaboração do Jornal e pelos professores, Arthur con-
seguiu estabelecer várias conexões com seu tema de 
interesse: “O jornal escolar é um ótimo caminho para 
a construção de valores, pois dentro dele há diversas 
matérias, diversas formas de pensar, onde o sujeito 
pode começar a construir conhecimentos e valores”, 
retrata em uma parte do trabalho. 

Mas será que o Jornal do Grão já nasceu com essa 
característica e todo esse embasamento teórico? Nada 
disso. A idéia de organizar um jornal se deu após uma 
reunião de pais, quando duas mães questionaram a 
escola sobre o dia a dia de seus filhos. Elas se ressen-
tiam com as limitações em relação à atuação dos pais 

no cotidiano da escola. Os maridos (jornalistas) dessas 
mães – se propuseram a elaborar um jornal, enten-
dendo que este seria um espaço bem adequado para 
a participação dos pais. 

Com treze anos de existência, o jornal já passa de 
40 edições e, ao longo desse tempo, foi se adaptando 
às características da escola, seus alunos, professores, 
pais e comunidade. Trata de conteúdos pedagógicos, 
atividades produzidas pelas crianças, dicas culturais, 
artigos sobre saúde, perfil dos funcionários, práticas 
esportivas e pais que comentam como os filhos per-
cebem a escola. Entre as temáticas pedagógicas já 
foram tratadas questões de gênero, discussões con-
ceituais (heteronomia/autonomia; impressões sobre 
guerra e paz; violência/brinquedos violentos), alfa-
betização (hipóteses para a construção da escrita), 
questões de cultura brasileira, relação com a televisão, 
ensino de ciências, matemática...

Mas o que todos nós sabemos na prática – e que 
Arthur comprovou na teoria – é que a sessão favori-
ta de todos é Como Pensam Nossas Crianças, com as 
pérolas que elas falam no dia a dia e que nos diver-
tem, nos fazem pensar e nos ajudam a entender me-
lhor o universo infantil. “Percebo nessas frases que as 
crianças estão percorrendo diferentes caminhos para 
chegarem ao conhecimento, cada uma no seu ritmo e 
no seu percurso”, diz Arthur. “E, para os professores, 
isso tudo constitui uma ferramenta de trabalho peda-
gógico, organizando troca de idéias sobre as matérias 
(conversas em sala de aula) e usando-as como forma 
de interação entre as crianças”, completa o professor, 
ciente de que nesse trabalho deu alguns passos impor-
tantes – e descobriu muita coisa bacana – nessa sua 
busca por uma educação mais democrática.

sônia Penteado, Mãe do gustavo, g4M, e do eduaRdo, g1M

o professor arthur cintra foi pesquisar o que torna o jornal do grão um elemento 
importante na formação integral dos alunos. e descobriu muito coisa bacana!

“Grão de areia, quase nada,

inútil quando sozinho”

thiago de Mello, no PoeMa gRão de chão, 
que deu oRigeM ao noMe da escola

Com treze anos 
de existência, o 

jornal já passa de 
40 edições e, ao 

longo desse tempo, 
foi se adaptando 

às características da 
escola, seus alunos, 
professores, pais e 

comunidade.

extra! extra
!

10    pais escrevem pais escrevem    11    



12    nossas crianças

O Jornal do Grão é o órgão de comunicação da Escola Grão de Chão. É um espaço totalmente aberto aos pais e convidados. 
Os artigos são de responsabilidade de seus autores. Contribuições, colaborações e sugestões devem ser encaminhadas à secretaria da escola. 

R. Tanabi, 275 % 3673 0208 / 3672 5926 l www.graodechao.com.br
Equipe: Paula Ruggiero, Jader Scalzaretto, Mario I Mazeu, Arthur Cintra, Sônia Penteado, Silvia Oselka, Maira Scombatti Faria, 

Bruno Bontempi, Carolina Vasconcellos, Lizely Naoum. Impressão: Grafica Águia, Walter, pai da Helena, G3T.

Ipsis litteris 

Eu disse pro Rodrigo que, no meu coração, 
ele seria sempre pequenininho. Ele fez cara 
de estranhamento e respondeu na hora: 
- Mãe, e na sua inteligência? 
Eu respondi que, na minha inteligência, eu 
percebia que ele estava crescendo a cada 
dia. E ele não deixou barato: “Ah, bom!”

siBelle, Mãe do RodRigo, g5t

No começo das férias, Marina olhan-
do o globo:
- Mamãe, a gente mora aqui no 
brasileiro porque não tem jeito, né? 
A gente não queria, mas não tem 
jeito.
- Mas como assim, Marina, onde é 
que você queria morar?
- No curso de férias do Grão!

PatRÍcia, Mãe da MaRina, g3t

A Júlia, ex-aluna, 8 anos, comentando so-
bre uma amiga com quem vinha tendo 
conflitos: “Sabe, mãe, ela é uma daquelas 
crianças que estão loucas para pular a in-
fância e chegar logo na adolescência”.

 siBelle, Mãe do RodRigo, g5t

Eu estava me queixando do cansa-
ço, que não tinha tempo nem para 
esticar as pernas, quando a Clara 
pergunta preocupada: 
- Mamãe, tem cola na tua perna?

PatRÍcia, Mãe da claRa, g3t 
e do PedRo g1t

“Vovó o que é que tem dentro do 
chomsky? (nosso cão!). Vovó, abre 
minha cabeça preu ver o que tem 
dentro...”

jadeR, Pai do PedRo g3t

“joguinho”de palavras que o An-
tônio fez, que me parece que tra-
duz uma adaptação bem legal a 
escola. Numa manhã desta semana, 
ainda em casa, quando falávamos 
da escola, ele disse para o pai:
- Papai, você fica feliz de me levar 
lá na escola?
- Sim - respondeu o pai
- Mamãe, você fica feliz de me bus-
car lá?
- Sim, filhote - eu respondi
- E eu fico feliz de ficar lá - disse sor-
rindo.

MaRa, Mãe do antônio Bento, g3M

Após a iniciativa da escola, no ano passado, com a ação social de 
doação para São Luis de Paraitinga, percebi que plantou uma 
semente nas crianças! Conforme o Enzo ganha coisas, percebe 
que as roupas ficam pequenas ou não usa mais algum brinquedo 
ele mesmo se encarrega de separar tudo e me pede para doar! 
Ontem participei de um momento inesquecível! Fomos ao su-
permecado. Logo que estacionei o carro o Enzo disse para mim: 
- Por favor, por favor, por favor mãe... o moço zoiudo esta ali 
embaixo, coitado ele não tem o que comer! Vamos comprar uma 
comidinha para ele!
No supermercado ele escolheu um pacote de bolacha e na saída 
foi lá conversar com o moço e entregar o que ele havia com-
prado! Achei super espontânea a atitude dele, me trazendo uma 
sensação que meu filho já está indo para um mundo melhor!

susie, Mãe do enzo, g6t

violeta

antonio

antonio

enzo

theo

sofia


