
  



  

A BELEZA DE CADA UM 

E DE TODOS NÓS 

JUNTOS 

 

 

A mostra 
A cada ano, nos conectamos a uma 

ideia que nos impulsiona a viver 

experiências enquanto Comunidade, 

entre adultos e crianças, e buscamos 

um sujeito que represente de forma 

concreta aquilo que intencionamos 

viver. Buscar a BELEZA nos nossos 

encontros e ações cotidianas tem 

sido o nosso foco em 2018, e as 

PESSOAS são os sujeitos que 

escolhemos para representá-la. 

Sobretudo, a beleza da existência 

humana, em sua potência criativa, 

diversa, capaz de transformar o 

mundo.  

 

 

 



 

 



Os Espaços 
Para o Portas Abertas, os espaços da Casa ganham novos contornos, e 

passam a ser habitados por elementos e documentações* que presentificam 

processos e experiências vividas por diferentes grupos. Em cada ambiente, 

escolhemos pesquisas e experiências que se conectam pelos sentidos 

partilhados: 

 

 

Espaço HUMANO  
Nos conectamos à beleza do HUMANO em suas características singulares, nos 

sentimentos disparados a partir das relações uns com os outros, na força de 

aprender juntos e partilhar o cotidiano, na alegria de celebrar, de descobrir, e 

de encontrar novas perguntas. 

Localizado no Ateliê, aqui você encontra: 

- Tons de Pele (Grupo Artistas) 

- Evolução da figura Humana (Grupo Criativação, Grupo Beija Flor e Grupo Sol) 

- Antologia dos Sentimentos (Grupo Criativação) 

- Árvore Assustadora (Grupo Criativação) 

 

 

Espaço HUMANIDADE 
As conexões entre diferentes origens, histórias de vida e possibilidades de 

existência enquanto HUMANIDADE que habita este mundo, nos lança em 

viagens reais e virtuais e nos possibilita o reconhecimento da beleza que vem 

do diferente que se torna parte de nós quando nos aproximamos, quando 

encontramos novos sabores, novas temperaturas, uma multiplicidade de sons 

e palavras que nos encantam hablar com everybody! 

Localizado na Praça e no Espaço de Referência do Grupo Criativação, aqui 

você encontra: 

- Almoços Temáticos (Todos os grupos) 

- Por uma educação intercultural (Todos os grupos) 

- Como nos chegam as mensagens em Espanhol? (Grupo Criativação) 

- A beleza do SerTÃO (Grupo Criativação) 



 

Espaço COLETIVIDADE 
Neste percurso, nos deparamos com a beleza que vem da COLETIVIDADE 

enquanto compreensão do outro, do funcionamento do mundo, das 

estruturas e instituições visíveis e invisíveis, das regras ditas e não ditas, da 

busca e superação pelo que é desejado e faz sentido, pelo aparente e pelo 

subterrâneo na relação entre os indivíduos e a sociedade. 

 

Localizado no Espaço de Referência do Grupo Beija-Flor, aqui você encontra: 

- Cidade dos insetos (Grupo Beija-Flor) 

- O que nos contam as vozes da escola (Grupo Criativação) 

- Fofura (Grupo Beija-Flor) 

- A praça é o mundo (Grupo Artistas) 

- O que nos torna comunidade (Grupo Sol) 

 

 

Espaço VIDA 
Temos descoberto e reafirmado a beleza da VIDA que nos surpreende em sua 

transformação visível e na imprevisibilidade do que virá, a partir da 

curiosidade, da criação, daquilo que surge a partir da marca de cada um. 

Como borboletas que sabem o valor do tempo para se TRANSFOMAR, ser e ver 

beleza em si e na RELAÇÃO com o mundo.  

 

Localizado no Espaço de Referência do Grupo Sol, aqui você encontra: 

- A beleza do brotar da vida (Grupo Sol) 

- Uma identidade viva (Grupo Artistas) 

- A ação que transforma (Grupo Artistas) 

- A beleza da transformação (Grupo Beija-Flor) 

 

  



Espaço MISTÉRIOS DO INFINITO 
E então, somos todos convidados pelas crianças a construir relações que nos 

façam voar como foguetes em direção ao infinito de beleza que há em cada 

um de nós, que se expande quando estamos juntos.  

Localizado na Varanda e na área externa, aqui você encontra: 

 

- Sombra – Um mistério que nos acompanha (Grupo Sol) 

- Engrenagens que nos movem (Grupo Sol) 

- Foguete de números até o infinito (Grupo Artistas) 

- Relógio do Sol (Grupo Sol) 

 

  

 
 

 



As PESQUISAS e EXPERIÊNCIAS 
As experiências vividas na Casa da Infância, e relatadas nos espaços, são 

projetadas a partir de uma perspectiva interdisciplinar, e tem como base a 

escuta das crianças na interação entre contextos, espaços e relações. Assim, 

compreendemos que é a partir de diferentes pontos de partida, e através de 

diferentes linguagens, que a criança produz e internaliza conhecimentos, 

habilidades e atitudes que promovem a construção de sua identidade, 

alimentando nela uma postura cidadã e comunitária, que preze por valores 

éticos, democráticos e por relações empáticas e solidárias. Conhecimento 

humano para muito além do que está previsto oficialmente para cada ciclo 

de aprendizagem. 

 

 

 

* As DOCUMENTAÇÕES 
Documentação é a experiência de 

registro, análise, síntese e comunicação, 

desenvolvida pela Abordagem Reggio 

Emilia - Itália, como possibilidades para o 

acompanhamento dos processos vividos 

pelas crianças na escola. Parte da 

compreensão de que, a todo momento, 

as crianças revelam o que sabem e o que 

desejam saber, em um processo de 

avaliação diagnóstica contínua; e que os 

diferentes registros feitos pelos educadores, dos seus pensamentos, ideias, 

hipóteses, representações, ações, construções, pausas, sentimentos, 

possibilitam a construção de um cotidiano vivo, fluido, e em constante 

aprofundamento a partir de perguntas reais sobre o mundo. 

Tornar visível os processos vividos e as ideias das crianças, no dia a dia da Casa 

e no Portas Abertas, é uma escolha pedagógica e política, pois é uma forma 

de revelar a elas e à comunidade escolar a confiança que temos em cada 

uma e o encantamento que nos provoca o processo de construção do 

pensamento genuíno, autônomo, lógico, que parte de perguntas inéditas, 

construídas pela lógica do pensamento infantil. Assim, as crianças têm a 

oportunidade de construir um conhecimento cognitivo, afetivo, social e 

simbólico, pois estão contempladas em sua subjetividade, diversidade e 

ineditismo, uma vez que a experiência escolar não parte de repetição e 

reprodução de ações e atividades homogêneas e massificadas. 

 

 



A Casa da Infância 
Somos uma comunidade de crianças e adultos - educadores, famílias e 

amigos - com muitas vozes, incontáveis corações, mãos que pensam múltiplas 

expressões, variados rostos, diferentes formas de ser, sentir e agir, com 

identidades complementares que tem como intenção promover o potencial 

do ser humano, dos direitos universais e da participação social. Atualmente, 

atendemos crianças na Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

www.casadainfancia.com.br 

+55 (71) 3033-2202 

CASA 2 

GRUPO SOL (4 ANOS) 

Educadoras: Márcia Santos, Téssia e Clea 

GRUPO BEIJA-FLOR (5 ANOS) 

Educadoras: Taís Fróes e Cris 

GRUPO CRIATIVAÇÃO (1º E 2º ANO Fundamental) 

Educadoras: Alba Bezera, Julie Lima e Marianna 

 

Atelieristas: 

Jana Fragata(Artes Plásticas) 

Zé Livera (Música) 

Outras Linguagens: 

Wagner (Corpo e Movimento) 

Nadja (Inglês) 

Claudia (Nutricionista) 

Maria (Circo) 

 

Administrativo e apoio: 

Marcelo, Caroline, Alba, Diana, Nelsiene e Tatiana 

 

Coordenação Pedagógica:  Leticia Chaves 

Direção Pedagógica: Marilia Dourado  

 

http://www.casadainfancia.com.br/


 

 

Gente Bonita 

Fióti 

 

Gente bonita é foto 

Gente boa é lembrança 

É gosto, é cheiro, é toque 

Tempero, pedaço de infância 

 

O resto é rosto, é risco 

Dúvida que nos alcança 

É a brisa que vira o barco 

Afundando com a maré mansa 

 

Desde pequeno mamãe dizia 

Cuidado com as voltas que o mundo dá 

Menino, saiba que a alegria 

E a dor tão no mesmo lugar 

 

Amor de verdade é livre 

Não fica tentando cercar 

A diferença entre o remédio e o veneno 

É a dose que se usar 

 

 



 

Ainda mais quando se tem afeto 

Quando se quer junto, perto 

Mesmo se o caminho é incerto 

Decerto que vale apostar 

 

Mas 'inda se eu não to completo 

Saiba que isso tudo é um processo 

O que busco é bem mais complexo 

Lhe peço que saiba julgar 

 

Que água leva maquiagem 

Tempo leva juventude 

Mágoas nem sempre são passagens 

Ainda mais se a gente se ilude 

 

Hoje só quero a pureza 

Disso levo comigo 

Verdade de olhares sinceros 

Onde posso encontrar abrigo 

 

 

 


