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     "Eram treze. Treze muito esquisitos"...

   Em um dos encontros virtuais vividos com a turma

Caripuna, fizemos a leitura do livro “Os cinco esquisitos”, de

Beatrice Alemagna. Se estivéssemos presencialmente na

escola, viveríamos este momento em nossa roda,

compartilhando a leitura, a descoberta  e as emoções com o

calor da presença do outro. Mas foi preciso nos adaptarmos

à realidade que por enquanto muda nossa rotina. Assim,

fizemos uma "roda" virtual, em que pudemos compartilhar a

leitura de forma envolvente e significativa. 

   Nesta história, os cinco amigos se achavam esquisitos,

estranhos e sem talento para fazer nada. Até que um dia,

aparece um sujeito extraordinário: O Perfeito! 

      Após a leitura e reflexão,  as crianças do Caripuna foram

questionadas sobre o que era ser esquisito. Em seguida,

convidadas a desenhar o personagem que mais se

identificaram e a dizer o que mais gostam em si. 

      Neste momento, nossas meninas e meninos perceberam

que podemos ter opiniões e jeitos diferentes e que, observar

por outros ângulos, pode nos levar a perceber que todos

somos um pouco esquisitos, e o quanto podemos ser

extraordinários, ao mesmo tempo!
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"DOBRADO"
Lia

"Eu quero ser como o Dobrado,

para guardar muitas

lembranças"

"O que eu mais gosto em mim

é a minha alegria"



"PONTA-CABEÇA"
Ana Luísa

"O que eu mais gosto em mim

é que eu sei andar de

bicicleta"



"ERRADO"
Nino

"Eu sou como o Errado,

porque eu fico muito feliz

quando desenho certo"



"PONTA-CABEÇA"
Luís Felipe

"Eu também gosto  de ver as

coisas de cabeça para baixo"



"PONTA- CABEÇA"
Olívia

"As vezes eu fico no sofá

de cabeça para baixo" 



"PONTA-CABEÇA"
Orfeu

"Gostei do ponta-cabeça

porque ele pode fazer coisas

legais ao contrário"



"ERRADO"
Pedro

"Eu gostei do Errado, ele é

grandão e fica equilibrado em

uma bicicleta pequenininha" 



"FURADO"
Lucca

"Eu gostei do Furado porque

as coisas atravessam ele"



Leonardo

 "As pessoas podem ser

como elas quiserem"

"ERRADO"



"PONTA-CABEÇA"
Vinícius Fróes 

"O que eu mais gosto em

mim  é o meu cabelo"



"PONTA-CABEÇA"
Luísa 

"Eu gosto de ser eu mesma"



"MOLE"
Vinícius Barbosa

"Gostei dele porque ele é

meio sonolento que nem eu"


