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Linguagens
Paula Amaral Faria | Walleska Bernardino Silva

A linguagem dos bebês
por Laís, mamãe de Alice 

Os bebês desde que nascem recebem, 
progressivamente, de seus cuidadores, 

alimentos variados. No início pode ser o 
leite materno ou o industrializado e, 
em seguida, as frutas, sucos, chás e de-
pois os alimentos salgados, como so
pas de legumes, arroz, feijão e até car-
nes. Nesse processo as crianças ob-
servam os adultos e se interessam 
pelo que e como levam os alimentos 
à boca; são curiosas e aprendem 
com o que está à sua volta; revelam 
seus gestos, interesses, desejos, satis-
fação ou insatisfação com os alimen-
tos que experimentam.

Laís, mamãe de Alice, realizou registros 
de algumas experimentações de alimentos 
degustados por ela e as suas expressões. 
Nesse processo, a Laís pôde perceber as 
preferências da filha por alimentos inteiros 
e não amassadinhos; modo comum de ser 
preparado para crianças pequenas como 
a Alice.
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“A educação para a comida é a 
educação para a própria vida” 

Carla Rinaldi 

Laís preparou uma experiência de degustação de 
frutas que a Alice já conhecia. A mãe queria ob-
servar melhor as suas reações ao provar cada 
uma delas e reconhecer as frutas que mais agra-
davam a filha.

Mexerica foi a pri-
meira fruta provada 
por Alice. Ainda que 
a expressão tenha 
sido essa, de algo 
novo e talvez ácido, 
segundo a mãe, ela 
comeu tudo.  

Alice provando e 
gostando muito de 
laranja. 

Alice prova limão, apesar de parecer que 
não gostou tanto, com essa careta, em 
função do azedo, continuou chupando a 
fruta. 

O brócolis não é o seu ali-
mento preferido, ainda as-
sim come um pouco. 

Dentre as frutas de-
gustadas a manga 
foi a que Alice mais 
gostou. 

Gostou tanto de manga 
que ela mesma queria 
segurar com suas mãos, 
tal como os adultos. Po-
rém, não conseguia, a 
manga escorregava en-
tre os dedinhos tão pe-
quenos, algo que desen-
cadeou o choro.

Aos poucos Ali-
ce encontrou uma for-
ma de comer sozinha, apoiando 
a manga no seu peito, resolven-
 do seu dilema.

“Meu nome é Alice, te-
nho 8 meses. Sou ob-
servadora, sorridente 
e delicada nos traços 
e atitudes. Gosto de 
explorar o ambiente 
com autonomia: en-
gatinho, escalo, pego, 
sinto e reviro tudo que 
encontro. Amo brin-
cadeiras com água e 
cantoria na compa-
nhia do meu irmão 

Davi (4 anos).”
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Professores da Eseba fazem visita técnica à escola canadense

Práticas que transformam

Luciana Soares Muniz | Vaneide Corrêa Dornellas

Reconhecido pelo Ministério da Edu-
cação como o melhor projeto volta-

do para a alfabetização de crianças do 
Brasil, o Diário de Ideias foi o vencedor 
Nacional do 11º Prêmio Professores do 
Brasil, na categoria “Anos Iniciais - Ci-
clo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos)”. 
Essa premiação, sucedida em 2018, foi 
um momento muito simbólico para o 
Programa e para sua idealizadora, Lu-
ciana Muniz. O prêmio também oportu-
nizou uma viagem ao Canadá, momen-

Poesia visual
por Matheus

Matheus nos apresenta seu gatinho 
Algodão! Escolheu apresentá-lo pela 

poesia visual e explica o porquê dessa 
opção!
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Para saber mais: a poesia visual é 
um tipo de poesia em que as palavras 
relacionam-se necessariamente com o 
espaço de modo a produzir sentido!

“Oi, amigos leitores! Eu sou o Matheus Pereira Gon-
zaga. Tenho 7 anos e estou no 2º ano do ensino 
fundamental no Colégio Tiradentes da Polícia Mi-
litar de Uberlândia. Eu adoro brincar de carrinhos 
e de super-heróis. Também gosto muito de estudar 
Ciências e Geografia. Quando crescer, quero ser 

forte, corredor e dentista.”

Matheus, 7 anos, 2º ano, Colégio Tiradentes

Hoje, compartilharemos com vocês um pouco sobre a Glashan School, uma escola cana-
dense, reconhecida por sua excelência na aprendizagem dos estudantes. A escola e seus 
docentes efetivam práticas inovadoras de ensino, em que consideram a comunicação e 
o pensamento crítico enquanto essência, para contribuir com a formação dos estudantes 
para serem bons cidadãos, com ênfase no potencial singular de cada pessoa e na apren-
dizagem de habilidades universais. Vamos viajar nessa aventura, conhecendo a acolhida 
da estudante Beatriz na Glashan School. Os textos a seguir foram enviados pela equipe 
canadense, produzidos em inglês pelo Jim Tayler, ex-diretor da Escola Pública Glashan, 
e traduzidos para o português pelo tradutor César Henrique da Rocha Arrais, exclusiva-
mente para nosso Jornal! Confira:

to em que a Professora Luciana e outros 
professores fizeram visitas técnicas em 
algumas escolas, promovendo trocas de 
saberes e de experiências. Na oportuni-
dade, a professora Luciana Muniz conhe-
ceu a Glashan School e fez um passeio 
pela escola com o suporte da estudante 
brasileira Beatriz, que atualmente estuda 
na referida escola, e contou, também, 
com a presença do diretor, em 2019, da 
Glashan School, Jim Tayler.

Momento de visita técnica da equipe do Brasil à Glashan 
School. À direita, Profa Luciana Muniz, ao centro, Profa 
Barbara Brockmann, e à esquerda, a estudante Beatriz

Luciana Muniz e Jim Tayler - Momento de visita técnica 
na Glashan School - 2019

Luciana Muniz na Glashan School - local de cantar o 
hino


