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BRINCAR COM CORPO 
DANÇA NO GRÃO 

Desde o início de agosto, as-
sumi com muito carinho as 
aulas de Dança na Escola Grão 
de Chão, dando continuidade 
ao trabalho da Silvinha. 

A proposta de trabalho parte 
do princípio de que as ex-
periências corporais da criança 
são fundamentais para a consti-
tuição de sua subjetividade e 
sua entrada na cultura. Sendo 
o exercício da dança uma das 
formas privilegiadas de ex-
pressão do corpo criativo, as-
sim como o brincar, aposto na 
idéia de que a dança explo-
rada a partir do universo das 
brincadeiras infantis pode ser uma forma de propi-
ciar às crianças um espaço de aprendizagens, desco-
bertas, autoconhecimento e imaginação. 

Por meio de exercícios de consciência corporal, se 
desperta a percepção do corpo no espaço, no tem-
po e sua relação com seu peso, o conhecimento das 
partes do corpo (através do toque, por exemplo) e de 
sua movimentação, propiciando à criança um con-
tato com padrões de movimento distintos daqueles 
que usualmente vivencia em seu corpo.

A apresentação de repertório de movimentos pode 
aparecer de diversas formas, mas sempre chaman-
do a atenção das crianças para a observação do seu 
corpo no espaço, partindo da premissa do respeito 
às particularidades do corpo e do movimento de 
cada um sem que exista exigência da aquisição de 
um corpo e movimento únicos. Outra possibilidade 

de movimentação é a de 
imitação de elementos 
da natureza, que convida 
as crianças, a partir do 
olhar e da percepção, a 
experimentarem a repre-
sentação de fenômenos 
como o vento, a chuva 
ou a imitação de animais. 
Outro aspecto a ser abor-
dado é o contato com o 
chão. As crianças poderão 
vivenciar a mobilidade 
que este espaço propicia, 
as quedas que podem ser 
amenizadas, os rolamen-
tos, o deitar, o levantar, 

explorando o chão como um lugar em que podemos 
fazer muitos movimentos.

Essa forma brincante de aprendizado faz ecoar uma 
ressonância com a cultura popular, onde o lúdico é 
valorizado. Assim, os passos das danças brasileiras apare-
cem naturalmente, atrelados à narração de histórias,  
personagens ou figuras folclóricas. 

Partindo da idéia de que seu corpo pode ser seu 
brinquedo, por meio da percepção e consciência cor-
poral, movimentos e sensações, além do trabalho com 
a cultura popular brasileira, a aula de Dança propõe 
um espaço de fruição para as crianças onde seja pos-
sível a expressão do corpo criativo “brincando com a 
dança”!! 

Convido a todos então, crianças e pais, a experimen-
tarem dançar com a gente!!!

Julia Santos, professora de dança

 Stella, G4M Ana Clara, G4M
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O curso de férias do Grão, que aconteceu em julho, foi muito bom, mas curto! Por isso, alguns pais pensaram 
em criar uma sessão neste jornal para tratarmos sobre a difícil tarefa de entreter as crianças nas férias. Quem 
tiver boas ideias pode enviá-las para publicarmos no próximo número.

José Pedro e Enzo contribuíram desenhando o que fizeram nas férias. 
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Inaugurando a sessão Férias, Jader nos conta sobre o mês de julho no Líbano, com Renata e Pedro, G2T. Confira como pode ser bem 
legal sair com um pequeno para tão longe.  

FÉRIAS!?!

“O Líbano tem uma atmosfera amiga e receptiva. 
Renata, Pedro e Eu tivemos uma adaptação regada 
a muito homus e coalhada. Bisa, primas, tio e avós 
fizeram das férias um monte de doces e presentes. 
Desde a expectativa do Pepo em entrar no avião até 
o momento em que ele incorporou a palavra Líbano, 
cada momento foi de alegria porque as paisagens 
que surgiam deixavam cada vez mais forte a ligação 
estreita que essa linda cultura tem com o Brasil. 

O Oriente, de um modo geral, nos desperta imagens 
das mil e uma noites e devo dizer que o olhar dos 
homens e mulheres por lá tem 
mesmo algo desse estereótipo. 
O alfabeto arredondado, dunas 
e montanhas têm uma leveza in-
crível e hipnótica. Enquanto andá-
vamos pelo país em um ônibus 
alugado, a música que fez a trilha 
sonora nos tirava do chão com uma sonoridade car-
regada de vibrações, que nossos ouvidos reconhecem 
como estridência. Pela janela, camelos, cabras e pas-
tores, e imagens de alegorias antigas, vivas como no 
início das religiões ocidentais ou no Malba Tahnan,   
“O Homem que Calculava”, um livro super legal para 
crianças mais velhas e adultos.   

As cavernas foram uma beleza a parte, entramos e 
nos sentimos engolidos pela mãe natureza. Uma 
delas, enorme e iluminada, repleta de pequenos la-
gos, estalagtites e estalagmites nos lembrou o ventre 

da baleia que engoliu o Gepeto, o Fígaro, a Cléo e o 
Pinóquio.  Brincamos muito 
com o tema e encontramos 
tigres, elfos e gnomos nas for-
mas rochosas.  As bolinhas de 
borracha estavam por lá tam-
bém nas maquininhas idênti-
cas e globalizadas, misturadas 
nas lojas com placas feitas de 
Cedro, alfabetos fenícios esculpidos e jogos de xadrez 
e gamão.

Entramos em dois parques com florestas de Cedros 
que são o símbolo do país representado na bandeira. 
Os avós do Pedro compraram o delicioso mel que as 
abelhas libanesas fizeram, talvez algumas delas ves-
tidas com as longas burcas! Os biquínis iguais aos da 
Olívia Palito foram um sucesso em nosso dia no Mar 
Morto, na Jordânia. Flutuamos sem afundar em um 
sol de 41°C. O Sal é tanto que não se pode encostar a 
boca nem os olhos.

 Voltamos exaustos e com gostinho de quero mais, 
vontade de ficar um pouco nas montanhas do norte 
e sua neve que dura o ano todo, pertinho do museu 
do Kalil Gibram, escritor e pintor humano de enver-
gadura ímpar.”

Jader, pai do Pedro, G2T

Desenhos do camelo e da caverna, Joaquim, G5T e decoração da 
caverna, Pedro G2T
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   CANTINHOS...                 ESPAÇO DO BRINCAR!
O que são os Cantinhos?
O Grupão que chamamos de Cantinhos é destinado ao 
brincar e à busca de autonomia. Oferecemos diversas 
propostas ao mesmo tempo e as crianças escolhem 
o  que querem fazer: brincar de médico, pintar com 
guache, fazer uma experiência na areia ou construir 
com blocos, por exemplo.  As crianças podem tam-
bém passar por todos os cantos, e para isso, precisam 
se organizar no tempo, que ainda não está construído 
para elas. 

O planejamento é feito pela equipe de auxiliares e um 
responsável confecciona o cartaz informativo, que é 
colocado dias antes para informar a turma de crianças  
e professores. É comum vermos as crianças lendo o 
cartaz e comemorando com os amigos quando é algo 
que gostam muito. No dia, todos ajudam na monta-
gem e na desmontagem dos Cantinhos. Cada agrupa-
mento é responsável pela organização de um deles: 
veterinário, médico, massinha, construção de rampas, 
teatro de fantoche, jogos de mesa, pintura livre... Só o 
que eles adoram!

Os Cantinhos acontecem no primeiro período, na 
hora da entrada, e alguns são desmontados depois do 
lanche, na hora de “arrumar o Grão”. 

Costumamos organizar cantinhos de brincadeiras li-
gados ao Grupão, como os da festa junina, onde as 
crianças brincaram bastante com a pescaria, a boca 
do caipira, o jogo do bicho, o da lata etc. 

Temos também os temáticos, o de padaria é sucesso 
garantido! Montamos uma mesa com massinha de 
farinha (sem corante) onde as crianças fazem o pão. 
Temos outra com confecção de dinheiro e carteiras, 
para a compra. Há um espaço destinado à venda de 
pãezinhos. Nele, algumas crianças distribuem ou 
“vendem” fatias de pão com manteiga de verdade 
(comprados pela Neci).  Montamos caixa registrado-
ra, fazemos  chapéu de padeiro, as crianças  usam 
aventais, enfim, um faz de conta para valer!

 Paula A. Ruggiero 

Valentina, G6T Maria Luisa, G3T

Valentina, G6T
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   CANTINHOS...                 ESPAÇO DO BRINCAR!

“O brincar, enquanto fenômeno oriundo da natureza da criança, não é tão óbvio quanto possa parecer, dados os atuais 
debates sobre o assunto através dos quais o âmbito do brincar tem penetrado, em que também se defende o brincar 
enquanto fenômeno que se aprende. Vivemos uma diversidade interessantíssima de culturas lúdicas, mas pouco as conhecemos 
e as partilhamos: o consumo sem fim, cada vez mais massificado, de brinquedos quase que descartáveis quando inúme-
ros outros vêm ocupar seus lugares; o empobrecimento das brincadeiras e estímulos desmedidos nos bufês infantis que 
querem reinventar um tempo lúdico artificial; a diminuição do tempo do recreio nas escolas e o gradativo desapareci-
mento do brincar  no cotidiano  das  crianças,  substituído  por  cursos  extra-curriculares, s ão  alguns  alertas  a  respeito 
da situação da infância hoje.”                                                                                                                                                                                                                                      

Adriana Friedman, prefácio do livro A criança brincando! quem a educa? de Luiza Helena Tannuri Lameirão , ed. João de Barro.   
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O Guga teve um primeiro semestre difícil. E as razões 
são muitas. Em primeiro lugar – e acima de tudo – 
ganhou um irmão. E não é um irmão qualquer. Trata-
se do Dudu, que chegou, chegando, sem nenhuma 
dificuldade de ocupar 
os espaços que lhe são 
devidos. Além disso, 
Gobe (o pai) resolveu 
pegar algumas aulas 
extras, ficando mais 
tempo fora de casa. 
E eu  (a mãe) resolvi 
aceitar o freela de es-
crever um livro, que 
também me consumiu 
muitas horas livres. O 
resultado disso veio 
numa série de peque-
nos mau-humores, 
muito confronto e, de 
abril a junho, uma re-
cusa terminante em ir 
à escola toda manhã. 
Tentamos de quase tudo – de incentivos bobos (bola-
cha de chocolate no lanche) a combinados com ele e 
com a Luciana (professora), terminando por uma ou 
outra ameaça de castigo (vai ficar sozinho, sem TV, sem 
DVD, sem brincar com o Batman...). Nada resolvia. 

A Paula nos deu, como sempre, excelentes dicas – 
fazer um calendário pra ele entender o tempo de cada 
coisa; deixá-lo descansar mais por causa do cansaço 
das mudanças; termos momentos só pra ele –, porém, 
nada parecia resolver o dilema, que se agravava. Um 
dia demoramos cerca de 20 minutos já na porta da 
escola para convencê-lo a entrar no Grão. 

Uma manhã, indo pra escola, resolvi tentar algo novo. 
“Guga, já te contei a história do Joãozinho, que não 
queria ir à escola?”. “Não”, disse ele. “Pois é, o Joãozinho 
era um menino muito bacana, que chegou uma época 
que não queria ir à escola. Você sabe por que ele não 
queria ir à escola?”, perguntei. “Sim. Porque ele que-
ria ficar em casa brincando, vendo TV e junto com a 

Gustavo e a saga de ir à escola

mamãe e o papai dele”, disse o Guga. “Bingo”, pen-
sei e completei. “Então, o papai e a mamãe dele 
resolveram deixá-lo não ir à escola por alguns 
dias. No primeiro dia ele ficou feliz em casa. No 

segundo e no terceiro 
dia, ele começou a sen-
tir saudades dos amigos, 
do brinquedão, da pro-
fessora...”. Ele pergunta: 
“O papai e a mamãe 
dele ficaram com ele 
em casa?” “Não! O pa-
pai e a mamãe dele iam 
trabalhar. E a babá dele 
tinha muita coisa pra 
fazer e nem dava pra 
brincar com ele o tempo 
todo”, completei. “Ah... 
Mamãe, você sabe a 
história do outro Gusta-
vo?”, pergunta ele. “Não, 
filho, qual é?”. “O outro 
Gustavo, que não sou 

eu, e que gostava de ir à escola. Você me conta a 
história dele”, pede. “Ih”, titubeei, mas mandei ver: 
“Bom, o outro Gustavo adorava ir à escola, e cada 
dia que ia  aprendia uma coisa nova. Ele apren-
deu a desenhar bolas e carrinhos, a escrever o G 
de Gustavo, que 1 + 1 igual a 2.  Aprendeu  tanta  
coisa que  foi  crescendo, crescendo e descobriu 
um monte de coisas que o papai e a mamãe dele 
também sabiam porque tinham ido à escola”, ar-
risquei. “Ah, tá. Vamos ouvir a música do Quem 
Tem Medo”. E assim ele encerrou o assunto e, por 
incrível que pareça, a saga do não ir à escola. Con-
tinuou confrontando, mal-humorado de vez em 
quando, com preguiça de sair de casa, mas parou 
de não querer ir à escola. Quem sabe essa histo-
rinha ajuda alguém por aí...

Sonia, mãe do Gustavo, G4M e do Eduardo, G1M

Desenho de Laura, G4M
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Rafael,  6 anos e guloso por natureza, não deixou por menos: ex-
perimentou de tudo. E ainda teve pastel na praia, sorvete, briga-
deiro de colher da vovó...

O xixi, que teimava em não se comportar, vinha aumentando há 
tempos. A culpa é da água!!! Rafa só tem direito à água até as 19h, 
para não fazer xixi na cama. E o danado do xixi desobedecendo... 
Rafa está com alguma descompensação emocional... será o novo 
tratamento homeopático? Uma nova forma de erotização (ficar 
segurando o pipi a toda hora)?

E Rafa pedia mais e mais água...

26 de abril. Depois de duas noites sem dormir, com o pobre 
desidratando depois de tentar roubar água da torneira do banheiro 
(trancado por nós), concluímos que algo estava muito errado e aí 
veio a seqüência: pronto so-
corro, diagnóstico imediato: 
diabetes tipo 1!!! Internação, 
ambulância, UTI... Hã?????

Uó, Uó, Uó, Uó... som da sirene 
ao fundo... enfermeira (Magda, 
um anjo enviado do Céu para 
nos apresentar o diabetes, a 
medição de glicemia, as serin-
gas, as canetas para aplicação 
de insulina lenta, NPH, Hu-
malog, insulina ultra rápida... 
Hã???)

Olhar perdido, choro, culpa, muito esforço pra entender... se a 
glicemia subir é ruim, pois é hiperglicemia. O MAL CHEGARÁ, 
ATINGIRÁ OS ÓRGÃOS, PODE VIR O INFARTO, A NEFROPATIA, A CE-
GUEIRA, A IMPOTÊNCIA E MUITOS  OUTROS FANTASMAS... Então 
a glicemia baixa é melhor? Sim, mas quando é baixa pode virar 
hipoglicemia: ELE VAI FICAR MOLE, PODE DESMAIAR, TER CON-
VULSÕES... é preciso todo cuidado, aprender a observar, a aplicar 
uma injeção no momento da convulsão...  

Açúcar??? Veneno e antídoto. 

- Filho, quando vc vir o açúcar, faça uma cruz e diga que se afaste 
de você. Mas se vc sentir fraqueza ou tontura, se a glicemia baixar 
de 70,  peça açúcar, ele vai te salvar!!!

E a casa? O armário de guloseimas? As saídas sem horário e sem 
compromisso no fim de semana? A irmã não diabética? PÂNICO... 
não queríamos visitas, não queríamos sair, era preciso recomeçar.

Vivemos nossa primeira hipoglicemia severa na véspera do dia 
das mães. Que Medo!!! Muitas lágrimas rolaram, mas já sem ter 
para onde ir, foram secando.

Há um mês trocamos o sono profundo pelo sono intermitente, 
além de despertarmos regularmente ao menos uma vez na 
madrugada para a medição, ainda nos assustamos com qualquer 
movimento diferente na cama.

Uma rede de solidariedade, um médico super dedicado, textos, 
contatos, o afastamento do trabalho, os novos conhecidos, o face-
book, blogs, enfim tanta gente pensando em nós... 

Aos poucos fomos sacudindo a poeira, enxugando as lágrimas, 
buscando a associação de diabéticos, voltando à escola (Grão de 

30 dias  com Diabetes
Chão, parceira essencial nas nossas vidas), criando tabelas com 
dados sobre alimentação, índices glicêmicos, aprendendo no-
vas receitas, descobrindo o mundo diet, ligth e integral (já viram 
quanto custa???). E as tiras medidoras, lancetas,  lindas canetas 
aplicadoras?  $$$$$$$$$!

Rosangela, outro anjo que nos acompanha e que, apesar do 
medo e das preocupações, vai ficando menos insegura... dedica 
seu tempo a entender o novo morador da nossa casa,  aprender a 
aplicar a insulina, controlar a glicemia, anotar tudo e ainda manter 
a paciência... observando conosco o estado de espírito do Rafa.

Volto ao trabalho, já menos fragilizada. Mario, o super companheiro, 
pai, marido, amigo... Marina, a filha preterida no momento, que 
tenta entender e fazer sua parte, apesar das manhas, Auxiliadora, 

que cuida da casa, Carol, a profes-
sora, Paula, a coordenadora da 
escola, Jack, o médico super pa-
ciente...  Julieta, a terapeuta, Marta, 
nossa fono, Andreia, a nutricionis-
ta, e todos os que nos rodeiam: avô 
e avós, tios  e tias, primos,  amigos, 
muitos amigos... Juntos vamos te-
cendo uma teia, que aos poucos 
vai se entrelaçando e nos dá sus-
tentação...

E o Rafa? Chegou ao mundo mais 
cedo, em circunstâncias muito difí-

ceis, enfrentou dificuldades desde sempre. Guerreiro, não vacila 
nunca! À sua maneira e do alto dos seus 6 anos, vai tentando en-
tender: 

- Mãe, mel tem açúcar?  - Moço, tem coca zero? - Vc consegue mu-
cilon sem açúcar? -  Mãe, posso aplicar em vc?  - Quero escolher 
o dedo... eu conto até três e vc conta até dez... (tempo de aplica-
ção da insulina) - pode ser na barriga?  - O sangue tá assim  (para 
cima)??   Assim (para baixo)?    Assim (na média?   -  Pai, compra 
esse batom (chocolate da garoto) pra quando eu sarar?

Trinta dias depois do dilúvio: Estamos vivos, mudamos os planos 
de viagem nas férias (íamos pro Pantanal, ficaremos no estado de 
SP), vamos à nossa primeira palestra de contagem de carboidra-
tos, Rafa vai conhecer a Associação de Diabetes Juvenil e poten-
ciais novos amigos. Já fomos a um restaurante, já recebemos os 
primeiros amigos (com pizza, coca  zero e sobremesa – comum e 
diet!), já mandamos bolo diet à escola... e foi um sucesso!! 

Reservamos um espaço na nossa casa e em nossas vidas ao novo 
membro da família. Sem festa e com desafios permanentes a cada 
dia. Mas sem desespero. 

E vamos ao cinema pra comemorar a sobrevivência!!! Tb vamos 
com Rafa ao shopping para os nuggets com fritas (eventuais e 
controlados!) do Mc Donald’s . 

Ah! Sempre fomos muito preocupados com a ideia de ele ser hipera-
tivo. Hiperatividade? De que se trata mesmo? 

Maria do Rosário Ramalho,  mãe do Rafael  Mattos, G5M

desenho de Rafael Mattos, G5M 

Páscoa, pegadas de coelho, chocolate... muito chocolate!



Este livro foi escrito pela tia do Mauricio 
Zatz, G2M. Silvia teve os filhos, Pedro e 
Arthur, aqui no Grão. As crianças já saíram, 
mas ela continua escrevendo. Este foi um 
presente dela e do Mauricio para o Grão. 

DICAS CULTURAIS 
 

Vários pais “do Grão”, além de pais e profissionais,  também escrevem livros.  Neste ano descobrimos três, mas devem ter outros escondi-
dos por ai!  Conheçam seus trabalhos!   

Uma maneira lúdica de ver a alfabet-
ização musical, criada pela experiente 
arte-educadora Margareth Darezzo. 
O livro, cheio de surpresas interativas, 
é acompanhado por um CD com 15 
canções. Para cada canção, há uma 
brincadeira e um exercício de sensi-
bilização musical - além da letra, para 
a criança acompanhar. O volume traz 
ainda informações curiosas sobre instru-
mentos, compositores e ritmos.

Alexandre, pai do Nathan G4M, escreveu 
"Mística e Razão: Dialética no Pensamento 
Judaico".

Raquel, mãe do Nino, G1M escreveu  
“Fundamentos Gráficos para um Design 
Consciente” .

Roberta, mãe da Helena, G3T, foi a arquiteta de papel e ilustradora do livro Canteiro. 

Roberta veio na escola e, com Helena, 
apresentou o livro, com o CD. 
As crianças  do G3T gostaram bastante!

8  dicas culturais

 PAIS DO GRÃO QUE ESCREVEM LIVROS 



Este livro é lançamento recente da Melhoramentos. Nos foi enviado 
pela editora Ana Célia, para que o pessoal do Grão pudesse apreciar. 
As crianças do G6T leram a história e fizeram suas resenhas. Lendo as 3 
podemos ter uma noção da história. Eles gostaram bastante!  

As crianças do G6T recomendam! 

“A  estoria é sobre meninos 
que foram visistar a vovó e 
o vovô.”  

“Historia é da bruxa e 
do cavaleiro.”

“História vovô i vovó e 
meninos netos.”  

B i l i r i  e o Pote Vazio

“Eu conheci esta fábula da melhor 
maneira possível: narrando-a para 
meus filhos! 
Várias vezes a li e várias vezes 
lágrimas sorrateiras vieram-me aos 
olhos. Tantas vezes fui surpreen-
dido por elas que decidi adaptar a 
história para o teatro.”

Ricardo Karman 

de 27/8/2011 a 25/9/2011- sábado e domingo às 17 horas - TEATRO CENTRO DA TERRA

Este espetáculo é do Ricardo Karman, pai de três meninos que estudaram aqui no Grão: Caubi, Lior e Érico. 
Misturando  a atuação dos atores e teatro de sombras, Ricardo nos conta um conto Chinês. É belíssimo e 
muito sensível, tanto para crianças quanto para  adultos!
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 O livro conta a história dos netos que foram visitar a vovó e o vovô e, chegando lá, eles estavam fantasiados de bruxa e cavaleiro!

Violeta, G6T Marina, G6T Theo, G6T



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 - Fones: 3673 0208 - 3672 5926 • www.graodechao.com.br  
Equipe: Paula Ruggiero, Jader Scalzaretto, Mario I Mazeu, Sônia Penteado, Silvia Oselka, Carolina Vasconcellos, Lizely Naoum. 

Impressão: Grafica Águia, Walter, pai da Helena, G3T.
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10  nossas crianças 

litteris
Foi dia 28 de maio, 
no sábado de manhã: 
O José Pedro andou 
dodói, não foi ao 
Grão de Chão na sex-
ta-feira, e a Débora 
foi à uma palestra na 
sexta-feira à noite, 
saindo direto do 
Grão, e quando che-
gou em casa, o José 

Pedro estava dormindo. Quando ele acordou, a mamãe já havia 
saído, pois tinha uma prova na faculdade logo cedo, às 8h.
Quando ela chegou em casa, por volta de umas 11h, o José Pe-
dro já estava acordado, e ao ouvir o barulho da porta, correu 
para ver se era a Débora. Quando a porta abriu, ele a abraçou e 
beijou, e perguntou: "Mamãe, porque é que você faltou?"

 Simão Salomão,  pai do José Pedro, G5T.   

Isabela, G3T,  andava com um livro  
pela escola e eu perguntei: Você 
trouxe esse livro de sua casa? Não 
ele é da escola. Ela me entregou e, 
quando vi que era um dicionário 
de inglês para crianças, disse:  
“Este livro ensina a falar inglês!” e ela  
respondeu:  “Dá pra falar em portu-

guês mesmo”.
Paula Ruggiero   

Em maio, voltando da escola, no carro o 
Nathan (Nathan G. Schefler do G3) não 
tirava a mão de dentro da boca, e passa-
va os dedos repetidas vezes nos dentes 
de baixo e de cima.. É claro que  imedi-
atamente pedi pra ele tirar a mão da boca quando de re-
pente ele lançou, “Mamãe, eu tenho muuuiiiiitos dentes! E 
eu não consigo alcançar todos, você me ajuda?”
Logo percebi que a mão dentro da boca tentava contar os 
dentes de cima e de baixo e que com certeza ele percebeu 
que tinha mais de dez. Rsrsrs.

Ultimamente quando saio pro trabalho e 
vou me despedir Ilana e Nathan me per-
guntam se voltarei logo. Sempre respondo 
que assim que terminar o trabalho eu volto. 
Então eles respondem de volta, “Mamãe, 
então você faz só 1 trabalho (mostrando 
o dedinho) e volta tá?”  ou então quando 
digo que vai demorar um pouquinho a Ila-
na pergunta  “Você vai fazer 4 trabalhos?”  

Sandra, mãe do Nathan e da Ilana, G3M

A Rosinha trabalha também como Baby Sitter. Quem precisar pode 
chamá-la, ela conhece todos os alunos do Grão, e a farra que faz com 
os netos é famosa na rua em que mora. Seu celular é 9834.3651.

Baby sitter Para sua festa 
Classificados  

Tem um compromisso inadiável? Vai a uma festa? Quer pegar um cinema?  
Tem uma reunião e não pode faltar? Pode confirmar tudo e deixe as crian-
ças com a Mércia. Ligue 8632-8227 ou 7103-5128 finais de semana a 
combinar.

Se você quiser uma festa diferente, mas com a carinha de Grão, 
chame o Cristiano, professor do G4T e a Raquel, ex-professora do 
Grão. Eles criaram o Currupio  Arte & Cia – festas infantis. 
currupioarteecia@gmail.com
Cristiano (974307497) e Raquel (9299 2343) 
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