DESCOBERTAS E INVENÇÕES

DICA CULTURAL

Livro “O segredo da minha vó!”

“o que eu tô inventando pra acabá com o coronavírus, também, aqui, vai
tê uma coisa de sugá o vírus.
-uau! e aí? ele vai sugar o vírus e vai fazer o que?
Quando o vírus vim por esse lugar e entrá aqui, depois a gente, quando,
põe um pote aqui pra encher todo o vírus.
-tá, e aí o vírus vai tá aí…
Depois a gente faz um cano que ele vai até aqui, que esse vai sê o cano no,
no dia, pra outro país, porque ele vai pra lua.
-vai pra lua… e aí?
Só isso. E aqui, depois, se o vírus tentar voltar, aqui vai tá fechado, olha,
tá vendo? Então, ele vai bater a cara e vai lá pro Marte.
- e aí não vai ter mais problema de coronavírus?
é."

Esse livro conta a história de um menino que tinha um olho
especial que podia ver tudo melhor e mais divertido. Mas um
dia tudo muda e ele toma a difícil decisão de fechar o olho. A
avó é quem vai ajudá-lo com seu segredo.
Sobre os autores:
O Raul Dorigon Rocha ilustrou o livro talentosamente com
massinha de modelar. Ele tem 6 anos, mora com sua família
em Pirituba e também tem um canal INCRÍVEL no youtube o
“Viva Leitores”, onde faz a leitura de livros maravilhosos.
Acessa lá!!!
A avó Vilma Ribeiro Gomes mora em São Paulo e escreveu
o texto dessa história especial que ela e o neto viveram.

EXTRA! EXTRA! COMO SURGIU O NOME DESTE JORNAL?
Cada nome carrega uma história, não foi diferente com o nosso jornal. Abrimos para que vocês sugerissem nomes,
recebemos muitas ideias… Alguns nomes chegaram mais de uma vez e foi a partir destes que fizemos um concurso. Por
fim, tivemos “Jornal das Crianças” como o mais votado por vocês. Tudo resolvido? Nada! Descobrimos que já existia um
jornal com esse nome. Escolhemos o próximo da lista: “Fala Criança”.
O que vocês acharam? Contem pra gente.

DE ONDE VÊM...
... as crianças que fazem parte deste jornal?

CAÇA-PALAVRAS
Será que você consegue encontrar abaixo alguns nomes das brincadeiras que as crianças mencionaram ao longo da pesquisa?

CARTA DO JOÃO
"A todos os adultos do mundo...
... para terem a visão de uma criança sobre a quarentena"

DICA
CULTURAL
Livro: "O segredo
da minha avó" de
Raul Dorigon Rocha

SAU
DADES

DESENHO
-DESEJO

"tanta, tanta,
tanta"

"Arco- íris"

DESCOBERTAS
E INVENÇÕES

Clara de 11 anos, que mora em São Paulo, conta para a gente
um jeito novo de jogar o jogo da velha que ela aprendeu
com o pai durante a pandemia.
“A gente coloca os cabos de vassoura e pega tipo quatro pares
de sapatos. Aí tem dois jogadores, aí você tem que tentar fazer
uma linha de sapatos, mas não precisa ser todos os sapatos
iguais, pode ser um crocs, um tênis e uma sapatilha, mas se for
do seu time, já está ok.”
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- VIVO
Desenho de Clarice
ganha novas dimensões

CAÇAPALAVR
AS
"Brincadeiras
na quarentena"

"Máquina anti-COVID"

EDITORIAL
Quem faz parte
deste jornal?

EDITORIAL
Oi crianças! O Coletivo A Vez e a Voz das
Crianças surgiu com o desejo de escutar
vocês, crianças, e levar suas ideias,
sentimentos, experiências, interesses e
necessidades para o mundo.
Lançamos um convite durante a pandemia
e muitas pessoas de vários lugares, uniramse a nós neste movimento de escuta.
Quando vocês conversaram com as
pesquisadoras, recebemos muitos materiais
legais e ficamos pensando em como
espalhar tanta beleza.

Temos muitos tesouros guardados.
Trouxemos alguns, mas muitas outras
memórias, histórias, sensações,
invenções serão partilhadas por aqui ao
longo do tempo. Este é só o início de um
movimento que pretende ser infinito…

SAUDADES
@coletivoavezeavoz
coletivoavezeavoz@gmail.com

“Eu tô com tanta, tanta, tanta,
tanta, tanta, tanta, tanta, tanta,
tanta, tanta, tanta, tanta saudade
da vovó, do vovô, da Íris, da Bia e
da tia Idamaris que a foto delas
que tem dentro da minha cabeça
já tá rasgando!”

www.avezeavozdascriancas.com/jornal

Para você que esteve junto com a gente,
desejamos que se delicie. Para você que
chegou agora: o jornal é nosso! Venham
em seus tempos, pois aqui o relógio gira
na velocidade do desejo, da entrega, da
contemplação.

DE ONDE VÊM?
Seus nomes estão nesta página, mas quem são
as crianças que participaram da pesquisa e
agora fazem parte deste jornal? Vamos
descobrir um pouco sobre elas...

Nos reunimos várias vezes, papo vai, papo
vem e os materiais recebidos nos
inspiraram a criar este jornal. Uma foto, um
áudio, um desenho... e o quebra-cabeça se
construía coletivamente. É assim que surge
essa primeira edição.

CARTA DO JOÃO
"A todos os adultos do mundo...
... para terem a visão de uma criança sobre a
quarentena,
Que ano louco que vivemos não é... eu não sei

você mas eu passei o ano inteiro com meu pai mãe e irmão e ficamos dentro de casa por uns seis
meses, a gente ficou muito tempo em quarentena sem falar com outras pessoas cara a cara.
No começo da quarentena uns amigos meus semanalmente nos encontrávamos no meet para dar
“aulas” sobre algo que sabíamos e queríamos mostrar para os outros, e foi muito legal. Ensinávamos
comidas, jogávamos jogos etc...
Um dia tivemos que ir no drive-thru da minha escola onde nós íamos pegar alguns materiais
para a aula de arte e quando vi minha professora eu senti que ela não era real, pois passei tanto
tempo sem ver pessoas que não fossem minha família que eu achava que aquilo não era real.
Falando em escola esse ano escolar não foi bom e ponto. O gostoso é ir pra escola ver os amigos
aprender cara a cara. No primeiro trimestre nós alunos tínhamos que imprimir muitos papéis e
fazer durante os dias, aquilo foi um saco mesmo, nos confundíamos e nos atrapalhávamos. O
segundo trimestre foi melhor, utilizamos melhor a plataforma que usávamos que se chama teams e
tudo foi bem melhor.
Eu nesse meio tempo queria ver meus avós pois só nos falávamos via WhatsApp e a primeira vez
que os vi senti de novo. Achei que não eram reais. Eu chorei muito quando saí da casa deles. Não
sei o que era aquela sensação. Bom, depois de um tempo as coisas foram abaixando e pude ir na
casa deles mais vezes com máscaras e tudo.
Acho que as pessoas que mais me ajudaram foram meus dois amigos Clara e Henrique. Nós
sempre fazíamos ligação depois da aula. Eu agradeço a eles por me ajudarem nesse momento.
João

"...vêm do verde, do asfalto, de seus
esconderijos, de seus universos
imaginários..." (Adriana Friedmann)
Elas vêm do tempo do agora!

DESENHO-DESEJO
"O arco-íris vai trazer coisas boas para
o mundo e logo tudo isso vai acabar e
vamos poder sair sem máscara e voltar
para escola”

DESENHO VIVO
Durante a pesquisa muitas crianças
expressaram seus sentimentos e emoções
através de desenhos, esculturas e fotografias.
Recebemos tanta coisa legal.
Então nós, aqui do Coletivo, tivemos a ideia
de transformar essas produções em brinquedos
e enviar para as crianças.
Assim foi com a Clarice, 8 anos, que fez um
desenho para nos contar sobre a tristeza vivida
no isolamento. A partir dele nasceu uma boneca
de pano e a Clarice poderá desenhar seu rosto e
confeccionar sua roupa. Ela ficou tão contente
que nos disse: “Vou desenhar um rosto feliz
agora!
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