
sujar-se, sujar a mesa, o chão, manipular os 
alimentos. Entendemos que comer é um 
aprendizado que deve ser realizado em um 
ambiente adequado. No Caracol, quando os 
grupos estão no refeitório, notamos ali um 
momento de muito prazer. As crianças ficam 
descontraídas, trocam ideias. Nada de rigidez 
ou imposição para que comam determinado 
alimento. 

Temos consciência de que o alimento é o 
principal elemento para uma vida saudável. 
Crianças que não se permitem experimentar 
o novo correm o risco de levar uma 
existência medíocre em todos os sentidos. 
Somos o que comemos. Comida é carinho, 
esperança, amor e segurança.

Em breve, será lançado o terceiro livro 
da série “Culinária Infantil”, uma 
parceria do Caracol com a RBS 
Publicações, com receitas 
criteriosamente selecionadas pela 
senhora. Conte-nos um pouco sobre 
esse Projeto.
Na verdade, não é uma simples seleção de 
receitas. É uma adequação que as torna 
aplicáveis, trocando produtos considerados 
menos recomendáveis por outros mais 
saudáveis. 

Cada livro da série tem um enfoque diferente. 
O primeiro, já na 3.ª edição, destaca-se pela 
variedade de sopinhas e papinhas para os 
bebês, além de receitas para a família inteira. 
No segundo, editado pela 2.ª vez, frituras, 
corantes, aromatizantes, tabletes ou sachês 
industrializados não são utilizados, refletindo 
os conceitos aplicados no Caracol. No 
terceiro livro da série, apresentamos, mais 
uma vez, uma variedade de sopinhas e 
papinhas, além de receitas com ingredientes 
variados, por considerarmos que nada é 
proibido quando usado com bom senso. 

Todos apresentam o prato principal e os 
acompanhamentos, sugerindo um cardápio 
variado e balanceado, evitando a repetição de 
alimentos com os mesmos valores 
nutricionais, em uma mesma refeição. 

A senhora almoça diariamente na 
Escola, degusta a comida, os sucos, faz 
ajustes, dá o toque final às receitas. 
Como esse trabalho é feito junto à 
Equipe da Escola?
Quando a criança já domina o uso do talher, 
recebe seu pratinho servido e já pode comer 
sozinha, porque a orientação é que a carne, 
os legumes e tudo o que estiver no prato 
deve estar preparado no tamanho adequado. 
Todos os profissionais fazem a refeição 

Após tantos anos de vida dedicados à 
educação, o que a senhora mais gosta 
de ensinar?
Para falar a verdade, agora gosto mais de 
aprender. As crianças são muito sábias, 
convivemos com pequenos que têm uma 
grande bagagem de estímulos. Eles sabem 
muito e sabem também se expressar. Quando 
sou convidada para dar uma aula de 
Geografia, em época de Copa do Mundo ou 
Olimpíadas, por exemplo, me realizo em 
tentar localizá-los diante do globo terrestre 
ou mapa mundial. Também quando se trata de 
plantio, é com muita alegria e boa vontade 
que mexo na terra com eles. Essa 
proximidade me abastece de alegria. Depois 
desses encontros ficamos mais amigos. 

Como é vir para o Caracol diariamente 
e acompanhar o desenvolvimento dos 
alunos?
Conviver com crianças saudáveis, lindas, 
cheias de energia é vida, um verdadeiro 
privilégio, sinto-me gratificada. No início do 
ano, quando chegam no Pré-Maternal, são 
bebês ainda cheios de dobrinhas. Já no final 
do ano, percebe-se o crescimento físico, a 
desenvoltura, o início de sua independência. 
Mas passamos também pelo sentimento de 
perda, quando finalizam o Jardim B e deixam 
o Caracol para seguir seus estudos. 

Normalmente, a cozinha das escolas é 
motivo de preocupação e fonte de 
muitos problemas. No Caracol, a hora 
das refeições é um momento de 
prazer. Como conseguiram 
transformar essa realidade?
Fazemos o que gostamos de fazer. Esse é o 
segredo. Sou descendente de uma família com 
hábitos alimentares saudáveis, variados e 
balanceados. Ter uma alimentação correta é a 
base para a prevenção de doenças. Foi com 
esta visão que criei meus filhos. Assim, ensinar 
aquilo que se tem convicção não parece uma 
tarefa difícil. Por ser de origem italiana, a mesa 
sempre foi motivo de encontro e de prazer.

Naturalmente, encontramos dificuldades. 
Algumas crianças são extremamente seletivas. 
Já deparamo-nos com casos em que não 
comem nada do que é oferecido, sendo 
necessário um trabalho em parceria com os 
pais, nutricionista e professor responsável. 
Quando o objetivo é alcançado, a satisfação e 
o sentimento de conquista são enormes. 

Mas não tem muito segredo. Criança gosta de 
comida gostosa, bem preparada. A refeição 
deve ser um momento descontraído, sendo 
permitido comer dentro do seu ritmo, 
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sentados junto com as crianças, dando o 
exemplo, observando e estimulando os bons 
hábitos, como comer o que mais gostam, mas 
pelo menos experimentar os alimentos que 
não são de sua preferência. 

O que faz toda a diferença é que a Equipe é 
bárbara, conhece minha exigência, que sei 
cozinhar, respeitando minhas opiniões e 
orientações. 

Essa observação diária é retomada em 
reuniões sistemáticas entre as cozinheiras da 
Nutrir, a Nutricionista e eu. Nestes 
encontros, temos a oportunidade de fazer os 
ajustes necessários. 

Entrevista
Ieda Luiza Minuscoli
Diretora do Caracol Escolinha

Projeto
Nutrir
2011

Cynthia Striebel
Nutricionista do Caracol Escolinha

criado para esta atividade, proporcionando a 
degustação dos alimentos preparados.

Podemos perceber, no decorrer dessas atividades, que 
a metodologia de educação alimentar da Escola 
constitui um valor, sendo um diferencial do trabalho 
que oferecemos. 

A cada semestre, há um novo enfoque, um novo 
atrativo, damos uma ênfase específica ao Projeto 
Nutrir. A deste ano foi “Alimentando o Corpo 
Humano”. Criamos um mascote, símbolo do Projeto. 
Feito com a participação dos alunos, Professores e 
Direção da Escola, surgiu o “Vegetino”, boneco de 
tamanho adulto feito de vegetais. Cabelos de palha de 
milho, boca de tomate, braços de couve. As crianças 
vibraram, todas queriam uma foto com ele. 

Outros temas também já foram abordados em relação 
à educação alimentar. Destacamos a ênfase em bons 
modos à mesa, com a participação de Célia Ribeiro 
como nossa convidada, quando então a Professora 
Roberta Janczak criou a personagem Josefina. 

Segundo Roberta, Josefina é a caricatura de uma 
criança sem modos, que não conhece as “palavrinhas 
mágicas”, como “por favor e obrigado”. Ela fala com a 
boca cheia e tosse sem protegê-la com a mão, por 
exemplo. Observando as atitudes das crianças, 
Roberta idealizou a Josefina, que de fina não tinha 
nada. E como ela própria diz: “Afinal, quem, quando 
criança, nunca colocou o dedo no nariz ou pegou algo sem 
pedir permissão? Atitudes assim são muito comuns, mas 
precisam ser ensinadas da maneira correta. E como fazer 
isso sem ser chato e repetitivo? Foi então que surgiu a 
personagem personificada na professora, que era 
chamada à atenção pela gurizada toda vez que tinha 
um comportamento inadequado.

Deu tão certo que virou um teatro para as crianças e, 
novamente, toda a Equipe participou, justificou a 
Professora Roberta: “Vinculamos o tema com o Projeto 
Nutrir porque sabemos que comer bem e de forma 
saudável não é só uma questão de eleger bons alimentos, 
mas também de mastigar tranquilamente, sentar com 
postura, fazer desse momento uma degustação dos sabores, 
cores e cheiros que estão sendo descobertos na infância”.

É assim que fazemos acontecer o Projeto Nutrir, 
brincando, imaginando, tocando e experimentando. O 
resultado não poderia ser melhor, a descontração e o 
prazer na hora das refeições na Escola.

O Caracol Escolinha trabalha com projetos pedagógicos 
inseridos em seu currículo, fundamentais para o 
desenvolvimento infantil. Entre eles, o Projeto Nutrir, 
realizado pela Escola há 12 anos.

A partir da observação das crianças e pautado 
tecnicamente pelos conceitos de uma alimentação 
saudável, o Projeto tem como objetivo a orientação 
alimentar adequada para o crescimento e 
desenvolvimento das mesmas. Orientação que se 
estende para toda a Equipe da Escola.

A escolha de alimentos frescos e nutritivos, vindos de 
fornecedores selecionados; a elaboração de receitas 
cuidadosamente escolhidas, que já foram reunidas em 
livros; e refeições preparadas dentro dos critérios das 
boas práticas de manipulação dos alimentos, são 
atitudes que representam apenas uma parte do 
cuidado que temos.

A educação nutricional acontece tanto no 
treinamento dos manipuladores de alimentos, na 
preocupação com quantidade de sal ou no tamanho 
das porções preparadas, quanto nos Seminários 
Pedagógicos, com professores e auxiliares de turma. 
Neles, por meio de palestras com profissionais 
convidados e discussões com a Nutricionista e a 
Equipe, a forma e conteúdo do que queremos 
desenvolver são orientados.

O ano letivo transcorre na sala de aula com atividades 
relacionadas aos objetivos do Projeto.  Estas fazem com 
que as crianças conheçam os alimentos e seus 
nutrientes, assim como suas funções no organismo. As 
oficinas culinárias, orientadas de acordo com o 
desenvolvimento motor e necessidades de cada faixa 
etária, são parte dessas atividades. Desenvolvidas pela 
Nutricionista, com a participação da Professora e 
Auxiliar da turma, ocorrem em um local especialmente 

Editorial
Chegamos a 19.ª edição do Jornal 
Caracol e queremos compartilhar 
com vocês alguns trabalhos e 
projetos desenvolvidos neste 
primeiro semestre, envolvendo 
alimentação saudável, arte, literatura 
e educação ambiental, pilares que 
sustentam o currículo pedagógico 
da Escola.
Como artigo de capa, o destaque é 
para o Projeto Nutrir, há 12 anos 
promovendo uma alimentação saudável 
entre as crianças e proporcionando 
momentos de prazer nas refeições da 
Escola, hábitos cultivados pelas famílias 
em suas casas. E como bem define a 
Nutricionista do Caracol e da Nutrir, 
Cynthia Striebel, é brincado, 
imaginando, tocando e experimentando 
que o Projeto acontece. 
Mais uma vez, a Arte e a Literatura 
estiveram presentes nos Projetos 
deste semestre. Na página central, 
leia os artigos “Brincando com Arte” 
e “Projeto Tipologia Textual: Contos 
de Fadas”, escritos pelas Professoras 
Gilmara de Oliveira, Kênia Vellozo, 
Laura Kreuz, Aline Talaveira e 
Jaqueline Telles. Neles, as Educadoras 
nos contam como foram 
desenvolvidos os Projetos 
propostos para os Maternais. 
Ainda na página central, confira o artigo 
de Deise Lunardi, Coordenadora 
Pedagógica do Caracol Escolinha, sobre 
o “Projeto Semeando o Futuro”, cuja 
temática em 2011 foi “Desperdiçar ou 
Transformar”. A partir da pergunta 
“Como podemos transformar o nosso 
lixo em algo útil, que possa ser 
reaproveitado?”, foram desenvolvidas 
discussões, com muitas ideias e 
soluções sendo lançadas e criadas. 
E na contracapa de nosso Jornal, leia 
entrevista com a Diretora do 
Caracol Escolinha Ieda Luiza 
Minuscoli, que nos fala sobre o 
prazer de ter dedicado a vida à 
educação de crianças e o convívio 
diário no Caracol, acompanhando o 
desenvolvimento dos alunos. Além 
disso, conta sobre o lançamento do 
terceiro livro “Culinária Infantil”, 
uma parceria do Caracol com a RBS 
Publicações, com receitas 
criteriosamente selecionadas. 
Boa leitura a todos!

Valesca Karsten Leal • Diretora
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Os Contos de Fadas estão envolvidos no mundo mágico das crianças. E quando o 
texto infantil se compromete com as necessidades e o interesse de seu destinatário, 
transforma-se num meio de acesso à realidade e facilita a organização das experiências 
existenciais do sujeito, ou seja, nos Contos de Fadas a criança desenvolve a imaginação 
e organiza a realidade por meio da fantasia. Além disso, essa tipologia textual oferece 
aos leitores e ouvintes a oportunidade não só de acompanhar o enredo, mas também 
de viver a história junto com os personagens, ensaiando resoluções de temáticas 
humanas complexas. É o caso, por exemplo, de Joãozinho e Maria, em que os pais têm 
que tomar a decisão de abandonar os filhos na floresta, ou da Cinderela, que teme 
assumir sua verdadeira identidade perante o príncipe.
A temática proposta para o Maternal I foi escolhida por observar a necessidade de 
incentivar as crianças a organizarem a realidade por meio da fantasia. O incentivo a 
essa forma de linguagem textual parte de uma situação real e concreta, para 
proporcionar emoções e experiências significativas. Por intermédio dessas vivências, as 
crianças elaboram temáticas humanas complexas, agregam valores sociais e compõem 
uma visão sobre a vida, tudo isso atendendo às características do seu pensamento 
mágico de uma forma muito simples. 
Inúmeras atividades foram propostas ao grupo, desde a confecção de coroas, para 
melhor ilustrar objetos dos contos, passando pelo “Baú mágico de histórias”, no qual, 
junto com as crianças, utilizamos vários objetos e adereços para inventar histórias e, 
finalizando, um típico baile da realeza do faz-de-conta. Utilizamos, também, molduras 
de castelos para que as crianças desenhassem em seu interior os personagens dos 
contos de fadas que elas mais gostaram.
Rodas de histórias ocorreram todos os dias, destacando-se João e Maria, Rapunzel, 
Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, O Gato de Botas, A Bela Adormecida, Branca de Neve, 
O Patinho Feio, A Bela e a Fera e muitas outras que foram ao encontro do que as turmas 
demonstravam gostar mais.

Aline Talaveira e Jaqueline Telles • Professoras dos Maternais I

O Projeto Semeando o Futuro, que faz parte 
do currículo do Caracol desde 1998, teve como 

ênfase neste ano o tema “Desperdiçar ou 
transformar”. 

O lixo brasileiro é considerado o mais rico do mundo. A 
produção de resíduos é inerente à condição humana, porém 

a lata de lixo não é um desintegrador mágico de matéria. 
Precisamos agir com consciência e responsabilidade sobre este 

assunto. A ideia é construirmos um mundo melhor, certo? Cremos 
que um futuro melhor seja o resultado de um presente mais 

responsável.
Não há como não produzir lixo, mas podemos diminuir essa produção. 
Como? Reduzindo o desperdício, reutilizando sempre que possível e 
separando os materiais recicláveis para a coleta seletiva. Tem coisas que a 
gente só não faz por não saber como. 
Partindo desta reflexão, iniciamos o nosso Projeto, lançando uma questão 
para os alunos: Como podemos transformar o nosso lixo em algo útil, que 
possa ser reaproveitado? As discussões aconteceram em diversos 
momentos, com muitas ideias e soluções sendo lançadas e criadas. 
No Pré-Maternal, por exemplo, que deu ênfase à reciclagem do papel, os 
desenhos foram feitos em papéis diversificados, como jornal, folhas 
recicladas, revistas, entre outros. Também realizaram dobraduras em 
diferentes papéis (filtro de café, jornais, papelão) e brincadeiras com bolas 
de papéis (jogo de futebol e bola ao cesto). 

No Maternal I, o trabalho foi realizado com ênfase na reciclagem do 
plástico. Rodas de conversa aconteceram, tendo como foco o 

reaproveitamento deste material tão abundante no nosso dia a 
dia. As crianças construíram diferentes materiais, como a 

boneca de garrafas “Sassalina”, flores de Pet (tulipa), 
porta-lápis, carrinho de Pet, bilboquê, chapéu, aranha 

saltitante, cata-vento e uma floreira como atividade 
de fechamento.

Já o Maternal II elegeu o alumínio como 
objeto de estudo. Elaboraram um painel, 

afixado em sala de aula, com questões a 
serem pesquisadas e discutidas. 

Assistiram a vídeos sobre o 

Brincando
c

o
marte

rico, pois percebemos nos alunos o interesse em 
aprender coisas novas, fossem conhecimentos 
específicos de animais ou técnicas plásticas, como lixar, 
usar diversos suportes, tintas e pincéis. A participação dos alunos 
em cada etapa dos trabalhos também foi importante, pois 
compreenderam e atribuíram significado ao que eles mesmos produziram. 
A satisfação no rostinho de cada aluno, ao concluir algo que teve todo um 
caminho percorrido, foi o mais emocionante, quando compartilhavam com 
os colegas o que haviam feito. 

A criança, ao criar, faz a sua leitura do mundo. Expressa o que interpreta 
do meio em que está inserida. Com a realização deste Projeto, sentimos 
que os alunos tiveram a liberdade para expressar o que é característico 
de sua faixa etária e o que é subjetivo, singular. Estamos todos de 
parabéns e isso reforça o desejo da Equipe da Escola: não temos a 
pretensão de formar 
artistas, mas 
percebemos que os 
nossos alunos são 
pessoas mais sensíveis à 
Arte e Literatura. 

Gilmara de 
Oliveira, Kênia 
Vellozo e Laura 
Kreuz
Pedagogas e Professoras

Fadasde
 Contos

Projeto Tipologia Textual:

 Semeando 
o Futuro 2011

Projeto

reaproveitamento deste e de 
outros tipos de lixo. Retomaram a 
coleta seletiva do lixo da sala (cores das 
lixeiras e o que cada tipo de lixeira recebe - 
orgânico/inorgânico). Construíram objetos com 
uma diversidade de sucatas coletadas, sendo o homem 
de lata o produto final.
Nos Jardins A, rodas de histórias deram início ao Projeto, como 
forma de mobilização da turma para o assunto. Pesquisas na 
Internet e rodas de conversa também permearam o estudo. O 
tópico trabalhado foi a reciclagem do vidro. Alguns vídeos foram 
apresentados para que os alunos pudessem compreender a forma 
como este material é feito. Também confeccionaram enfeites para 
serem colocados em vidros decorativos e elaboraram um livro com 
as informações coletadas durante o desenvolvimento do Projeto.
Coube ao Jardim B pesquisar e refletir sobre o reaproveitamento do 
lixo orgânico e a reciclagem de pilhas e baterias. As cascas das frutas 
dos lanches foram separadas, para que pudessem observar 
diariamente o seu processo de decomposição e, então, entender a 
transformação. Uma mini-horta foi criada pelos alunos, como 
resultado final do trabalho.
Ao finalizar o Projeto “Desperdiçar ou Transformar”, realizamos um 
grande Seminário, no qual cada turma apresentou o que estudou e 
aprendeu.
Não se pode falar em educação para a sustentabilidade sem falar 
de educação para o consumo sustentável. Precisamos adotar 
um estilo de vida que harmoniza a ecologia humana e a 
ambiental mediante tecnologias apropriadas, 
economias de cooperação e empenho individual, 
caracterizando-se assim a responsabilidade pessoal, 
o respeito pelo outro, não somente hoje, mas 
pensando nas futuras gerações. 
Olhar para o passado e aprender sobre o futuro 
pode significar uma chance de arrumar o 
presente.

Deise Lunardi
Coordenadora Pedagógica do Caracol Escolinha

Desenhar, pintar, rabiscar, colorir, colar, cortar, inventar, construir e 
transformar são palavras constantes na Educação Infantil juntamente 
com o brincar. No Caracol, aprender por meio das Artes Visuais é uma 
das formas de linguagem que contribuem para expressar, comunicar os 
sentidos, pensamentos e a realidade. É a forma mais simples e divertida 
de iniciar o processo de construção do conhecimento e de apropriação 
do mundo das artes, já que, de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1997), a arte tem função tão necessária quanto às demais 
áreas do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem. 

Sabendo que por meio da arte a criança tem espaço para expor suas 
ideias e até mesmo criar seu próprio conceito, a Equipe de Professoras 
dos Maternais II da Escola elaborou, para o primeiro semestre deste 
ano, o Projeto “Brincando com Arte”, que teve como objetivo trabalhar 
a arte e estimular a criatividade e o pensamento. 

Apresentamos e exploramos diversos tipos de materiais, possibilitando 
o desenvolvimento da coordenação motora, expressão gestual e 
plástica, que são questões pontuais a serem desencadeadas na Educação 
Infantil. A ação de manusear diversos recursos foi a mais valorizada. 
Ensinar arte sem estarmos baseados no talento ou no dom foi o que 
permeou o desenvolvimento deste Projeto. Enquanto educadoras, 
procuramos respeitar o momento e a singularidade de cada criança, 
buscando assim a ampliação de suas experiências expressivas. Abordar 
os conteúdos curriculares de maneira mais lúdica também era um 
objetivo a ser alcançado. Incluir atividades de outras áreas do 
conhecimento, como música, teatro, literatura e dança, possibilitaram 
diferentes oportunidades para que a arte fosse explorada de maneira 
significativa e prazerosa pelos nossos alunos. 

Algumas atividades foram escolhidas para serem o ponto de partida do 
Projeto, entre elas, rodas de conversas, criação de um bicho de cada turma, 
oficina com a Artista Plástica Karin Paiva. Essa diversidade de oportunidades 
deram início ao processo de inserção das crianças no universo das artes. 
Deixar a criatividade dos alunos livre e possibilitar que estas pudessem 
criar algo que fosse produto de sua imaginação tornou o Projeto alegre e 


