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O registro desses processos, os exemplos que ilustram 
conceitos e os percursos de nossas turmas são alguns 
dos temas que você poderá conhecer nessa revista. Nos 
textos, é possível perceber alguns valores fundamentais 
da nossa escola, como o espaço para o protagonismo das 
crianças, o ambiente de colaboração e desafio permanente, 
o compromisso com uma aprendizagem significativa e a 
construção de um olhar ético para o mundo. 

Esperamos que tenha uma 
ótima leitura!

           Todos os dias nossos meninos e 
meninas vivem experiências, descobertas 
e aprendizagens que transformam cada 
um deles em pessoas curiosas e com 
desejo de conhecer o mundo.

[EDITORIAL]

[SUMÁRIO]
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zeramos o uso de 
descartáveis plásticos 
nas duas unidades da 
be.Living!

Atenção, é hora 
de respirar!

Adeus, 
copinhos

Para manter a atenção no aqui e agora, as turmas 
contam com uma ajuda especial: a borboleta 
Janaína. Ao pousar no nariz, no peito e na barriga 
das crianças, a borboleta imaginária ajuda cada 
uma a sentir os movimentos da respiração em 
diferentes pontos do corpo. Para os menores, o 
“inspirar e soltar o ar” é exemplificado com um 
vídeo de flores se abrindo, “como analogia de 
como nosso peito se expande para a entrada do 
ar”, conta Daniela.

Em uma aula, após algumas respirações, as 
crianças foram convidadas a pensar em uma 
pessoa querida e a desejar que ela estivesse 
bem, calma e com saúde. Em seguida, o 
exercício foi repetido, com os pensamentos 
positivos enviados para eles mesmos. Já em 
outra aula, o foco foi uma viagem pelo corpo: 
quais partes do corpo estão frias ou quentes? 
Estamos parados ou em movimento? Meu corpo 
está relaxado (solto) ou tenso (duro)? Como é a 
sensação das meias tocando o meu pé?
É a partir desses breves momentos de presença 
que as crianças vão aprendendo a lidar com 

E por que devemos comemorar?
Além do descarte no meio ambiente, e a decomposição de 
200 anos de um copinho usado por 10 segundos, surgem 
outras questões: o desperdício da água utilizada na produção, o 
processo de reciclagem trabalhoso e ainda pouco viável no nosso 
país e a presença de substâncias prejudiciais à saúde.

Essa iniciativa faz parte de um trabalho mais amplo, desenvolvido 
em parceria com a Reconectta e alinhado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nosso compromisso 
com a sustentabilidade está em todos os lugares da escola: no 
cuidado com o outro e com os ambientes, na experiência da 
coletividade e no respeito às diferentes visões de mundo.

suas emoções para, 
assim, desenvolverem 
equilíbrio emocional. 
“A meditação oferece às 
crianças a possibilidade 
de perceber as 
emoções e aplicar 
técnicas para se acalmarem, 
se assim desejarem, podendo 
se relacionar de forma positiva 
com eles mesmos e com o 
mundo ao redor.”

[MINDFULNESS] [YAY!] 
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“Ao tentar identificar o momento exato em que o som do sino
desaparece ou ouvir os sons ao redor, a criança coloca toda sua atenção
em um só ponto, acalmando e treinando a concentração”, explica a
professora Daniela Degani. Formada nos Estados Unidos, na Mindful
Schools, ela aplica aqui o programa que aprendeu por lá.



Acolhimento na 
Educação Infantil

A cada semestre, nos preparamos para 
a chegada das crianças que vivem pela 
primeira vez a experiência de estar em uma 
escola. Pensamos o período de acolhimento 
na Educação Infantil como um momento 
de compreender os sentimentos, medos e 
vontades de cada criança. Organizamos os 
espaços e conversamos com as turmas para 
que todos recebam os novos colegas de 

[QR CODE]

braços abertos, respeitando o tempo de cada 
um. Tudo para que as crianças e as famílias se 
sintam em um ambiente seguro e acolhedor.

Contamos mais sobre como 
entendemos esse processo em 
uma série de vídeos, que você 
pode conferir aqui.
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Do que 
pode ser 
feita uma 
casa?

[BIOCONSTRUÇÃO]

Let’s 
have 
some 
fun!

[BILINGUISMO]

É a partir de brincadeiras e desafios, do afeto e 
do acolhimento que construímos uma relação 
significativa com o inglês. Da imersão na Educação 
Infantil aos estudos e reflexões no Ensino 
Fundamental, a conexão com o idioma se dá de 
maneira fluida e com sentido na vida das crianças. 
Promovemos cotidianamente situações nas quais 
as crianças experienciam, de maneira significativa, 
a função social da língua, tanto na sua dimensão 
oral como na dimensão escrita.

             Queremos que se construa 
uma relação de prazer com a língua. 
Diferente de aprender inglês, nossos 
meninos e meninas aprendem em 
inglês. O inglês permeia as relações, 
o pensamento lógico, a resolução de 
problemas, as artes, o movimento, a 
ciência. Ele é não somente a língua 
cognitiva, mas a língua do coração”    

(Patricia Pavan, diretora pedagógica)

água, pois ficaria mole; e nem muita areia e 
terra, pois ficaria muito duro”, conta a professora. 
Misturas feitas, colocadas em moldes e postas ao 
sol para secarem.

Quando chegou o momento de desenformar, 
uma surpresa: os tijolos desmoronaram. O grupo 
concluiu, então, que aqueles materiais escolhidos 
não são úteis para a construção de uma casa.

As descobertas sobre bioconstrução e suas 
possibilidades não pararam por aí. Como 
finalização do projeto, a turma construiu uma 
casinha criada a partir de recursos naturais 
que pode ser vista por todos que percorrem 
os espaços da Educação Infantil. Símbolo do 
trabalho coletivo das crianças e de suas famílias, 
a casa recebeu um cantinho especial, ao lado da 
composteira e da horta.

A investigação começou cheia de curiosidade, 
“seguindo o tema de interesse sobre 
construções, apresentado pelas crianças nos 
primeiros meses do ano”, explica a professora 
Tatiane Rigonati.

Atenta, a turma observou diversas fotografias de 
casas construídas por técnicas de bioconstrução. 
E logo perceberam que a diferença entre as casas 
feitas de bambu e pau a pique, e as construções 
que estão acostumados a ver nas ruas está na 
origem dos materiais.

A estrutura daquelas casas vinha da natureza. 
Mas e a escola? A escola é feita de tijolos. Mas do 
que é feito o tijolo? Algumas hipóteses surgiram, 
e o grupo colocou a mão na massa para testar 
duas possibilidades: água e areia, terra e areia.
“Segundo as crianças, não poderia ter muita 

Madeira, argila, areia, água e palha. 
Esses foram os materiais que as 
crianças do Green Group 2 AM de 2018 
descobriram como possíveis matérias-
primas para a construção de casas.
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Literary Saturday: 
uma manhã dedicada 
às palavras

[BE WELCOME]

No Literary Saturday, as crianças 
puderam compartilhar com as famílias 
as investigações e produções literárias 
desenvolvidas no primeiro trimestre. Nas 
salas de aula, produzidas especialmente 
para o dia, cada grupo apresentou o gênero 
textual trabalhado de forma complementar 
em duas línguas: no inglês e no português.

Once upon a time… O encantamento pelas palavras 
e pela literatura tomou conta da be.Living

Como contar a história de um livro, sem 
revelar o final, e deixar as pessoas com 
vontade de ler? Em uma oficina, o Year 
1 reescreveu uma indicação literária ao 
lado das famílias seguindo os três passos 
praticados em aula: planejamento, 
execução e revisão.

No final, todos trocaram suas 
indicações e levaram para casa um 
livro de outro colega para ampliar 
ainda mais o repertório literário. Além 
do texto, as crianças apresentaram o 
gênero trabalhado em uma sessão de 
book trailer.

Já o Year 2 mergulhou no mundo das 
fábulas. Inspirados pelas Fábulas de 
Esopo, recontadas por Ruth Rocha 
e em versões de outros autores, os 
estudantes criaram duas fábulas 
autorais coletivas, do script à ilustração, 
com raposas como personagens. No 
Literary Saturday, os grupos fizeram a 
leitura das histórias em inglês para os 
familiares e participaram de uma rodada 
de autógrafos da fábula impressa.

Quem entrava na sala do Year 3 
recebia um saquinho de pipoca e era 
convidado a se acomodar. “A sessão já 
vai começar”. Em instantes, começava 
a exibição de “The Spirits and the 
Revenge”, vídeo encenado pela turma 
em língua inglesa e baseado na 
reescrita coletiva de uma história. O 
filme foi sucesso de bilheteria! Depois 
da sessão, o público prestigiou a 
exposição de trabalhos sobre contos de 
esperteza e as reflexões do grupo sobre 
a função social da escrita. 

E se a história da Chapeuzinho 
Vermelho fosse contada pelo lobo 
mau? A partir da leitura de diversas 
versões de folktales, o Year 4 escreveu 
um texto autoral apoiado no conto 
popular preferido deles, mas pelo 

ponto de vista de outro personagem.
“Good Blanche, Bad Rose and the 
Talking Eggs” foi narrado pelo grupo 
com direito a elementos sonoros, como 
chuva de arroz e batidas com luva de 
boxe. A apresentação encerrou o ciclo 
de investigações sobre as narrativas de 
tradição oral baseadas em temas da 
vida cotidiana.

Como metáfora para as relações 
humanas que se cruzam e formam a 
vida em sociedade, os estudantes do 
Year 5 conectaram os seus projetos 
através de fios. A ideia, que veio da 
leitura do conto grego “As Moiras”, 
ajudou a criar uma atmosfera de 
instalação artística. 

Os textos de memória estavam por 
toda a sala: entrevistas em texto 
com familiares, fotos antigas, objetos 
pessoais da infância e vídeos com 
pessoas que fazem parte da rotina 
escolar das crianças. Foi um convite à 
reflexão sobre coletividade, construção 
de identidade e as relações entre 
passado e presente.

Para se despedir com alegria de mais 
um Literary Saturday, todas as crianças 
e famílias se reuniram para assistir a 
uma contação de histórias brasileiras.
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Horta 
agroecológica 

da Educação 
Infantil

[YAY!]

Aprenda a fazer 
repelente natural

[DIY]

As crianças do Green 1 AM da Educação 
Infantil colheram as folhas e levaram 
algumas para casa, para replicar com as 
famílias o que aprenderam na escola.

E você, sabe como usar a citronela para 
fazer repelente caseiro? A turma do 
Green 1 AM ensina: você vai precisar de 
um litro de álcool 70% e duas folhas de 
citronela.

A citronela plantada na horta, 
no começo do semestre, virou 
repelente natural para ambientes.

você vai 
precisar:

A nossa horta é um espaço educativo: 
funciona como um laboratório vivo e 
interdisciplinar onde as crianças podem 
observar de perto o ciclo de vida das 
plantas e a interação entre elas.

Na horta agroecológica, a diversificação 
de plantas é um ponto importante. Por 
isso, investigamos as características de 

A horta da Educação Infantil agora é agroecológica. 
Você sabe o que isso significa?

cada uma para aprender como cultivá-
las. Mudas de alface, beterraba e cenoura 
foram plantadas lado a lado, assim como 
as de tomilho, couve, coentro e sálvia. 
Apesar de serem de culturas e famílias 
diferentes, elas agem como plantas 
amigas, protegendo umas às outras e 
aproveitando melhor os nutrientes do 
solo.

Em um vasilhame escuro, misture as 
folhas picadas com meio litro de álcool 
e mantenha-o fechado em local seco 
e sem iluminação. Lembre de agitar o 
frasco duas vezes por dia. Após oito dias, 
coe a mistura e adicione mais meio litro 
de álcool. Pronto! Assim você conseguirá 
espantar os insetos em casa. Só não 
pode passar o repelente na pele, ok?

1 litro de 
álcool 70%

2 folhas de
citronela

Em um vasilhame 
escuro misture as 

folhas picadas + 1/2 
litro de álcool

Depois de oito dias, 
coe a mistura e 

adicione + 1/2 litro 
de álcool.

+ > >
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Create and Play
[BE WELCOME]

Durante a manhã, eles se dividiram 

pelos espaços da escola para participar 

de diversas atividades conduzidas pela 

nossa equipe pedagógica. Em uma roda 

de conversa sobre técnicas de plantio, 

crianças e famílias compartilharam saberes, 

conheceram a distribuição das plantas na 

horta agroecológica da escola e plantaram 

mudas de tomilho, espinafre, alecrim e 

Sustentabilidade em família no Create and Play 2019

manjericão. Enquanto isso, em outras salas, 

um grupo fabricava um cheiroso repelente 

natural e outra turma colocava a mão na 

massa para produzir a sua própria massinha 

de modelar.

De um lado, cambalhotas, alongamentos 

e acrobacias de circo. Do outro, respirações 

profundas e ouvidos atentos durante a 

prática de mindfulness em família.

As portas da be.Living ficaram abertas para receber as 
famílias dos meninos e meninas da Educação Infantil 
em mais um Create and Play.

Create
playan

d

Let's play together

As crianças puderam levar para casa sementes de salsa e 

manjericão plantadas em vasinhos de terra confeccionados por 

elas. E, ainda, livros que trocaram com os amigos e hortaliças e 

legumes frescos da nossa feira de alimentos orgânicos.

Em um corredor da escola, as famílias encontraram um 

mural com todas as fotos que enviaram dos desafios de 

sustentabilidade completados durante a semana que antecedeu 

o Create and Play: doações de roupas, passeios na natureza e 

um dia sem carne foram alguns deles.
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Juntos por 
um espaço 
educador

[INSIDE] 

Galeria de fotos 
da Festa Junina

[TAKE A LOOK]

Os xaxados, rojões, emboladas, baiões e 
frevos de Jackson do Pandeiro embalaram 
as danças da Festa da Junina da be.Living.

Na última semana das férias, antes 
de receber as crianças para mais 
um semestre juntos, as equipes 
administrativas se reuniram em 
diferentes formações.

Em uma roda de conversa, as equipes 
da secretaria e do financeiro refletiram 
sobre a importância da forma e do 
conteúdo que comunicam para garantir 
a identidade da escola em todos os 
processos.
Para falar de reaproveitamento de 
alimentos, recebemos uma formadora 

do SESI para trocar conhecimentos com os 
profissionais responsáveis pela alimentação, 
limpeza e portaria da escola.
Também conversamos sobre PANCs e 
degustamos algumas plantas alimentícias 
não convencionais com nossos parceiros do 
Reconectta.

Em uma dinâmica preparada pela diretora 
pedagógica Patrícia Pavan, o ciclo de 
encontros foi concluído com novas reflexões, 
saberes complementares e a clareza de 
que cada equipe tem um papel e uma 
importância na aprendizagem das crianças.

Na be.Living, a construção de um espaço 
educador e colaborativo é constante e 
passa por cada pessoa que faz parte da 
rotina escolar.

 
Neste ano, as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental celebraram com muita alegria 
os 100 anos do cantor e compositor paraibano.  Ao lado das famílias, provaram comidas típicas e se 
divertiram nas brincadeiras de pesca, tomba lata, bingo e argolas. 1514



Educação 
Financeira 
vivenciada na 
prática

[BEYOND]

Aqui na be.Living, os protagonistas da 
Festa Junina são as crianças que, além 
de ampliarem seus conhecimentos 
culturais pesquisando, dançando e 
cantando o nosso país, organizam, 
decoram e trabalham nas barracas a fim 
de receberem a nossa comunidade da 
melhor forma possível. E esse trabalho 
engloba diversas áreas do conhecimento.  
A Matemática, por exemplo, é trabalhada 
em seus significados sociais. 
Por meio do trabalho das barracas de 

Certa vez, um grupo de crianças de 
primeiro ano decidiu utilizar o lucro 
obtido na barraca dos doces para fazer 
um passeio ao Instituto Biológico. Quando 
elas perceberam que sobraria uma boa 
quantia, decidiram poupar esse dinheiro.

Aproveitamos o gancho e conversamos 
sobre o conceito de poupar com a ajuda 
de um pai do grupo que é economista. A 
conversa acabou despertando no grupo o 
desejo de fazer uma aplicação financeira 
com o restante do lucro obtido. 

No ano seguinte, o grupo começou 
a discutir como seria a organização 
para o evento, já que, dessa vez, 
seriam responsáveis por uma barraca 
de brincadeira, a argola. Aí surgiram 
duas questões: a preocupação com o 
lixo gerado pelas prendas da festa e a 
percepção de que, apesar do horário de 
trabalho realizado no dia da festa ser o 
mesmo, o lucro do segundo ano seria 
menor – o brinde, comprado pela escola, 
seria o mesmo das demais barracas.

por Gabriela Fernandes, coordenadora do EF

Realizamos esse projeto há alguns anos e 
não cansamos de nos surpreender com as 
diferentes possibilidades que as crianças 

encontram de utilizar o lucro obtido. O que 
nos faz acreditar que estamos despertando 

a consciência das crianças para um processo 
mais abrangente de educação financeira. “  

Gastar ou poupar? 
A experiência e as escolhas do Year 2 

brincadeiras ou da venda de doces, 
as crianças do Ensino Fundamental 
lidam com cédulas e moedas, mas vão 
muito além: vivenciam o uso do nosso 
sistema monetário, decidem os preços e 
quantificam os lucros. Assim, entendem 
a utilização real e a noção destas 
quantidades dentro da nossa sociedade.
Cada grupo se responsabiliza por uma 
ou duas atividades e todo o dinheiro 
arrecadado é revertido para as próprias 
crianças, que decidem, em grupo, o que 
fazer com o lucro obtido.

O que combinamos nas barracas de 
brincadeiras é que, do lucro alcançado, as 
crianças devolvam para a escola o valor 
das prendas.
Após longas discussões, decidiram que 
não queriam realizar uma festa que 
gerasse tanto lixo e que a melhor opção, 
em relação ao lucro da nossa barraca, 
seria que todo o dinheiro que fosse 
arrecadado ficasse para o grupo, sem 
precisar devolver qualquer quantia para a 
be.Living. 

Para tanto pensaram em uma solução que 
resolveria os dois grandes incômodos: 
propor uma arrecadação de brinquedos e 
livros em bom estado.

A ideia delas foi que, além de obterem 
lucro integral, poderiam reutilizar seus 
brinquedos, gerando uma redução de lixo 
no processo geral da festa.

O resultado? A barraca deles foi a mais 
procurada pelos visitantes e o lucro 
bastante significativo.

A ideia agora é compartilhar a experiência 
com os outros grupos e tentar convencer 
as crianças que essa é a melhor opção, 
tanto financeiramente, quanto para o 
nosso meio ambiente. 1716
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