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Através do livro de Manoel de Barros – Exercícios de Ser Criança – procuramos criar 
um espetáculo teatral em que as crianças pudessem experimentar o imaginário 
proposto pelo autor, auxiliadas pelo folclore brasileiro, através de várias canções 
infantis. As crianças e os adultos reproduziram situações propostas pela narrativa 
de Manoel de Barros, cantando, dançando e brincando. Levamos mais ou menos 
um mês, ensaiando, criando cenários (que foram construídos pelas crianças e pelos 
adultos), imaginando e realizando figurinos. Durante o processo, procuramos fazer 
com que as crianças compreendessem o universo fantasioso do autor, através das 
possibilidades que a dança e a música folclóricas infantis têm de provocar a alegria, 
o afeto, o sentimento e, consequentemente, a apreensão do conhecimento, 
levando–as a se apossarem das palavras do texto de Manoel de Barros e, quem 
sabe, assim, compreendessem o imaginário muito particular e poético do autor. 
Acreditamos que conseguimos alcançar algum resultado, pois ao final do processo, 
que se deu com a apresentação da peça para um público específico (pais, 
familiares, profissionais da Creche), as crianças demonstraram terem assimilado 
algumas das passagens da obra, pois reproduziam em voz alta, sem prévio acerto, 
frases inteiras, quando o adulto errava seu texto. O narrador adulto, em vários 
momentos, teve sua fala corrigida pelas próprias crianças, que faziam questão de 
se ater ao texto original de Manoel de Barros, fato que pode ser comprovado pelo 
DVD da peça que seguirá em anexo. Com esse trabalho, conseguimos mais uma 
vez realizar um trabalho em que a Arte exerce um papel fundamental no 
enriquecimento do imaginário da criança pequena, fazendo–a se apossar da cultura 
já estabelecida no mundo e através dessa ferramenta, levá–la a compreender o 
mundo que a cerca para tentar modificá–lo com o auxílio luxuoso da sensibilidade, 
do afeto, da expressividade.  
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"A atividade estética cumpre a tarefa de reunir no interior do indivíduo a dispersão 
do sentido e do efêmero do mundo, construindo através da emoção e da razão um 
significado para o acontecimento existencial, o que conduz o indivíduo, em 
comunhão com o outro diferente dele, na direção de um acabamento, de um 
completar-se no espaço, no tempo e no sentido. Tarefa essa que, embora 
construída na relação, só pode ser finalizada quando esse indivíduo retorna ao seu 
interior e elabora todo o sentido captado no mundo (Bakhtin, 1992: 204, 205)  

         De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Creche Fiocruz1, que 
norteia o trabalho desenvolvido com crianças de 0 a 5 anos, costumamos propor a 
brincadeira, a ludicidade e as manifestações artísticas e culturais como formas 
primordiais de conduzir o desenvolvimento global infantil. Elas têm contato com 
toda forma de linguagem: cinema, teatro, pintura, dança, literatura, etc. Além 
disso, temos como prática pedagógica, desde 1987, apresentar um espetáculo 
teatral com as crianças do Jardim (entre 4 e 5 anos de idade), em geral baseado 



em contos de fadas, devido ao trabalho com a literatura que é realizado 
cotidianamente. Costumamos discutir com as educadoras qual história conta com a 
preferência das crianças, embora também apresentemos outras possibilidades de 
encenação, para enfim chegarmos a um consenso a respeito da apresentação do 
final do ano.  

         Em 2007, por sugestão da professora Yvone Costa de Souza, assistente 
social da Creche Fiocruz, realizamos a encenação do Livro de Manoel de Barros, 
Exercícios de Ser Criança, por acreditarmos que a referida história continha 
elementos sensíveis que poderiam ser trabalhados com as crianças: a linguagem 
poética, a valorização de uma infância em que as experiências de convívio com a 
imaginação, com a fantasia, de encontro com o outro, estavam explícitas na poética 
do autor pantaneiro. Além disso, no sentido de favorecer a linguagem cênica, 
trabalhamos com a música folclórica infantil, resgatando sua história e seu poder de 
comunicação junto ao mundo da criança, na medida em que acreditamos que cada 
vez menos os adultos se preocupam em transmitir essa imensa herança cultural às 
novas gerações, imersos que estão na poderosa cultura de massa, e que, por não 
ver na cultura musical tradicional um fator de vendagem preponderante, 
massificam outras formas musicais mais rentáveis.  

         O processo de ensaio ocorreu no período de um mês e meio, no qual 
trabalhamos as brincadeiras infantis, o canto, a pintura dos painéis que 
compunham o cenário, buscando sempre dialogar com as crianças e adultos que 
compunham o elenco. É nesse fundamental processo de diálogo que procuramos 
transmitir os conteúdos da cultura que queremos resgatar, levando as crianças, 
através do exercício lúdico, a se apossarem do conhecimento sensível.   

         Algumas das músicas utilizadas na peça, já eram cantadas pelas crianças da 
creche, enquanto outras foram introduzidas por possibilitarem um resultado cênico 
mais apropriado aos interesses que desejávamos alcançar.  

         Com o intuito de trabalharmos o poema de Manoel de Barros durante os 
ensaios, procuramos brincar com algumas palavras do texto2

         Através da palavra "peixe", propusemos a construção de pequenos peixes de 
pano, estufados com acrilon, que eram pintados de acordo com a imaginação de 
cada criança, assim como trabalhamos a palavra "casa", que nos levou a 
elaboração de um painel cujo desenho foi feito pelas crianças e no qual podíamos 
ver um sol, um arcoiris e a casa colados por fitas de velcro e que servia para duas 
coreografias de dois grupos distintos.  

. Como exemplo, 
pegamos a palavra "pipa" e com as crianças da Creche fizemos uma oficina em que 
confeccionavam pipas coloridas que eram empinadas ou apenas as desenhavam, 
colorindo-as da forma que quisessem. Durante a montagem teatral, compramos 
várias outras pipas que foram trazidas à cena pelas mãos de todos os trabalhadores 
da Creche Fiocruz e distribuídas para as crianças como lembrança.  Da mesma 
forma, através da palavra "peneira", usada por Manoel de Barros, procuramos 
trabalhar a música "Farinhada", estabelecendo, em discussão com os adultos e as 
crianças, uma coreografia que fizesse sentido para elas, promovendo o desenho da 
cena, de forma que as crianças, aos poucos, fossem tornando sua a linguagem 
teatral elaborada durante a construção da encenação.  

         Incluímos uma cena em que elas brincavam com travalínguas que são 
trabalhados desde muito tempo nas aulas de música. Acreditamos que o poema de 
Manoel de Barros, que se dá a liberdade de inventar novas palavras, permitiu essa 
licença poética, no sentido de trabalhar com a cultura cotidiana da creche aliada à 
cultura proposta pela encenação do texto do poeta que deseja "transver" o mundo. 



Podemos considerar a inclusão da cena dos travalinguas, uma peraltagem, igual a 
do menino que "viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a 
fazer peraltagens"(Barros, 1999: sp). 

         Durante a apresentação da peça, aconteceram exemplos de como a criança 
que se sente respeitada no seu direito à autoria e à imaginação, pode se apropriar 
da cultura existente e fazer dela mais um elemento à sua disposição para entender 
e transformar o mundo que a cerca.O professor de teatro conduzia a ação, 
declamando o poema de Manoel de Barros quando, em falha que acomete os 
atores, trocou palavras do poema, sendo prontamente corrigido por algumas 
crianças em cena aberta, o que  demonstra sua familiaridade com o texto ensaiado 
e a capacidade, muitas vezes posta em dúvida por adultos, de compreender uma 
linguagem artística, como a poética e a cênica e principalmente, de se utilizar delas 
com propriedade, garantindo para si a capacidade de letramento que vai muito 
além do exercício mecânico e monótono imposto pela alfabetização obrigatória.  

Intencionamos explicitar a troca cultural 
possível entre adultos e crianças através da Arte, um grande exemplo da 
possibilidade de se viver pela imaginação, uma peraltagem, um despropósito, 
diante de uma cultura que supervaloriza a razão prática, a racionalidade, o 
consumismo que sustenta um sistema capitalista em constante crise de valores, 
assim como o individualismo.  

         Acreditamos que essas crianças estão aptas a crer na Arte como mais um 
elemento cultural no seu processo de letramento ou de "leitura do mundo" como 
nos diz Paulo Freire,  afirmando que "na verdade, o domínio sobre os signos 
lingüísticos escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, pressupõe uma 
experiência social que o precede - a da 'leitura' do mundo" (Freire, 1984). 

         O fazer teatral em nossa instituição, está ligado ao brincar, como uma prática 
social muito importante para a construção de um imaginário infantil rico em signos, 
mitos, imagens, leituras, compreendendo que  "

Educadas num ambiente em que o convívio com os mais variados tipos de 
manifestações culturais e artísticas, livros, revistas, narrativas orais e escritas, 
músicas, manifestações folclóricas, brincadeiras, as crianças da Creche Fiocruz 
podem ler a realidade através do estímulo sensível no momento em que criam suas 
formas de representação do mundo em que vivem.  

quanto mais a pré-escola abrir para 
a criança a possibilidade de acesso às diferentes linguagens que estão postas no 
mundo, mais o seu universo cultural se ampliará. Quanto mais amplo for o seu 
entendimento do real, menos ameaçada ficará para a possibilidade do novo" 
(

"

Sampaio, 1993: 59). Ao construir junto com o adulto essa experiência artística, as 
crianças puderam experimentar várias maneiras de se expressar artisticamente, 
tais como, dançar, cantar, interpretar, construir cenários, ouvir narrativas, "ler" 
diferentes possibilidades de interpretação do mundo à sua volta, ampliando o 
entendimento do real e consequentemente ampliando seu universo cultural, 
levando para a vida uma maneira sensível e plena de olhar um mundo em 
transformação constante, mas que nos dá a impressão de ser sempre imutável.     

O olho vê, a lembrança revê, e a    imaginação transvê. É preciso transver o 
mundo.

  

" (Manoel de Barros) 

         Através do lema do Congresso do Cole podemos entender, junto com Manoel 
de Barros, que é necessário possibilitar às crianças e aos adultos, o exercício da 
criatividade em suas mais variadas formas.  Para que isso aconteça, precisamos 
incentivar posturas pedagógicas mais democráticas, diversificadas, culturais que 
levem em conta a cultura infantil em consonância com a cultura do mundo através 



da mediação do educador, que precisa ter uma formação profissional que leve em 
conta o valor do afeto, do sentimento, da Arte, da cultura na construção do 
conhecimento infantil e na socialização da criança. Mas aqui se coloca uma questão 
muito pertinente: Como é possível essa mediação se o educador (a) não 
compreende, não possui e não interage através das experiências culturais?  

       Como nos diz Fantin  "sem possuir nem dominar um referencial, dificilmente o 
professor articula de forma significativa as linguagens da criança - aí incluído o 
lúdico, as artes e as narrativas - e as produções culturais em suas diferentes 
formas e conteúdos a serem trabalhados.

       Então para que isso possa acontecer é necessário que ao educador(a) seja 
oferecida a oportunidade de compreender o mundo critica e criativamente, 
expressando-se através da Arte, da Cultura, do afeto e do sentimento, algumas 
formas sensíveis de aquisição de experiência e conhecimento.  

(Fantin, 2008: 39).  

         Mas um detalhe nessa equação nos chama a atenção: a possibilidade de 
encarar o adulto e a criança como sujeitos ativos na produção artística e cultural, e 
não meros reprodutores do que lhes é imposto por rotina pedagógica conteudísta e 
tradicional. Como sujeito ativo, compreendemos aquele que tem a chance de criar 
e/ou recriar a si mesmo em comunhão com o outro, recebendo e fazendo cultura ao 
mesmo tempo. (Fantin, pg 40) Cremos que nossa prática artística na Creche 
Fiocruz viabiliza essa possibilidade de fazer cultura enquanto a usufrui, pois as 
crianças e adultos puderam agir sobre o artefato cultural que lhes foi apresentado 
durante o processo de construção da peça teatral, apossando-se dele e o 
transformando. 

         Temos consciência de que esta prática artística contribuiu para o processo de 
letramento das crianças que o vivenciaram, pois a todo momento exercitavam o 
convívio com as palavras e sua escrita, fosse no poema falado pelos adultos e que 
elas memorizaram a ponto de corrigir o professor de teatro durante a apresentação 
da peça teatral, exigindo que este se mantivesse fiel às palavras de Manoel de 
Barros, assim como quando cantavam e dançavam as músicas folclóricas e 
brincavam com as palavras das parlendas, compreendendo que o vocabulário é 
passível de ser modificado conforme seu uso social.  

         Devido ao convivo intenso com todo tipo de manifestação artística e com 
uma diversidade rica de interações sociais durante sua vida escolar na creche, 
nossas crianças podem exercitar a capacidade de dominar as competências da 
leitura e da escrita, sem serem exigidas a demonstrar a competência precoce da 
escrita através de exercícios enfadonhos e ultrapassados de alfabetização que não 
levam em conta o que a criança conhece em termos de cultura e arte e que podem 
ajudá-la a compreender o mundo real e a ressignificá-lo.  

       Acreditamos que a criança que conosco convive e se educa na Creche Fiocruz, 
de acordo com (Sampaio, 1993) "não é um mero receptor de um conhecimento 
recebido de fora para dentro, e sim um sujeito interativo, produtor de 
conhecimentos. Um sujeito que constrói conhecimentos, permanentemente, nas 
situações de interação e interlocução que vive dentro e fora da escola." (p.

         Não podemos deixar de citar a experiência vivida pelas(os) educadoras(es) 
que atuaram na peça, pois elas(es) foi possibilitada a construção de novos 
conhecimentos no âmbito de sua prática cotidiana ao terem que imaginar cenas e 
meios de realizá-las, sempre levando em conta a interlocução e a interação com o 
sujeito criança. O seu fazer pedagógico está sempre em processo de modificação, 
pois a criança contribui com seu saber e sua sensibilidade para que os(as) 

 72). 



educadores(as) reflitam sobre seu conhecimento e no poder que este tem de por 
em xeque sua prática cotidiana e vice-versa. Ao conhecerem a obra de Manoel de 
Barros e ao associá-la às músicas folclóricas infantis, acreditamos que os adultos 
transformaram o que  sabiam num novo conhecer, repleto de experiência sensível, 
mais interessante, mais rico, mais polissêmico e consequentemente puderam 
experimentar a chance de se tornarem adultos mais capazes e mais sensíveis no 
exercício de sua arte de educar e cuidar.  

         Para explicitar melhor o que foi dito acima, quero citar o texto de Cunha 
"Transformações nos saberes sobre arte e seu ensino" que nos revela que "as 
concepções das professoras sobre arte moldavam os pressupostos dos 
planejamentos, das metodologias, da escolha dos materiais, das avaliações e da 
relação dos alunos/as com esta área de conhecimento" (Cunha, 2001: 01). 
Segundo ela "para as professoras e consequentemente para as crianças, o padrão 
de excelência do bem feito ou qualidade expressiva não eram valorizadas e muitas 
vezes eram "corrigidas" pois distorciam o modelo"(Cunha, 2001: 02) .  Em seus 
estudos, interessava-lhe investigar como poderia "qualificar as professoras para 
empreender ações pedagógicas em arte mais conscientes, significativas e 
prazerosas, tanto para elas próprias quanto para as crianças."(Cunha, 2001: 02) 

         Cunha constata que por meio de mecanismos pedagógicos, como as histórias 
de vida das professoras e as vivências expressivas, que elas responsabilizavam a 
escola pela sua "natural incapacidade" de se apropriarem da linguagem artística 
como forma de expressão e afinal compreendendo o "

  

quanto as pedagogias em 
arte formataram a idéia de que eram "incompetentes para as artes

         Podemos concluir que uma prática constante de arte que promova a 
expressão da criatividade tanto do adulto quanto da criança, é o que podemos 
querer na Educação Infantil, mas sempre procurando fugir do convencionalismo, da 
rigidez curricular, da falta de diálogo entre adultos e crianças, do desprezo pelo 
sentimento e pelo afeto, transvendo o mundo como um objetivo que deve ser 
perseguido pelo educador infantil, que com seu empenho, sua emoção, afeto, 
companheirismo, podem ajudar a concretizar uma experiência artística relevante 
inserida num processo muito maior que é educar e cuidar de crianças pequenas, 
levando em conta a Arte e a Cultura. 

" (Cunha, 2001: 
10) .  

  

1  A Creche Fiocruz é uma creche institucional, pertencente à Fundação Oswaldo Cruz, e  que possui duas unidades, uma situada 

no Campus de Manginhos e  inaugurada em 1989 e a outra na zona sul do Rio de Janeiro,  no prédio do Instituto Fernandes 

Figueira (IFF),   bairro do Flamengo,  e inaugurada em 1990. Ela tem por objetivo primordial o atendimento aos filhos dos 

funcionários da Fundação Oswaldo Cruz  

2

  

 Incluímos nessa comunicação o texto do espetáculo apresentado em 2007, para 
que possam compreender minimamente como se deu o processo de construção 
desse espetáculo que, acreditamos, representou tanto para tantas pessoas, adultos 
e crianças                          

  

  



EXERCÍCIOS DE SER CRIANÇA  

ESPETÁCULO BASEADO EM POEMA DE MANOEL DE BARROS 

ROTEIRO: PROF LUIZ FERNANDO 

  

Palco às escuras. No telão lateral da tenda, aparece a imagem de 2 mãos, uma 
adulta, outra criança, folheando o livro de Manoel de Barros, "Exercícios de Ser 
Criança". A seguir entra o Professor (Prof), senta-se num banquinho que carrega, 
assim como um instrumento de percussão, na boca de cena, toca por alguns 
instantes e se dirige à platéia. 

PROF -  Será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? 

               Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o 
bom senso? Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. 

             Srªs e Srºs, vamos receber com aplausos e muita emoção a turma do 
Jardim 2007 da Creche Fiocruz.  

  

  

         No fundo da cena há um painel que reproduz os desenhos da capa do livro de 
Manoel de Barros. O painel se abre e as crianças e educadores passam por ele para 
assumir o centro do palco, enquanto toca a música inicial (O Terço). As pessoas 
formam uma grande fila que vai desenhando um caracol, até que a última pessoa 
entre em cena. As crianças estarão dispostas nessa fila conforme a ordem dos 
grupos (5) em que estarão distribuídas. Sem que se complete o caracol, ele se 
desmembra nos tais grupos, liderados pelos adultos, com no máximo 6 crianças por 
grupo, sendo que um deles terá 7 crianças (IFF). A música inicial, como é curta 
será reproduzida mais de uma vez, até se completar o desenho coreográfico. Os 
grupos de crianças são dispostos em quadrado no palco, com um deles ocupando o 
centro do mesmo. O professor anuncia a primeira história assim que tudo estiver 
em ordem. 

Prof: - "O Menino que carregava água na peneira" 

           Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que 
carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo 
que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

  

  

         O grupo de crianças (1) do centro do palco se levanta e com peneiras dança 
e canta a música (Farinhada). Ao final da cena voltam a se sentar. Enquanto isso, o 
painel do fundo de cena é trocado por outro que traz um imenso bolso de onde 
sairá o adereço da próxima cena (um fio com peixes coloridos) 



  

Anexo1  

  

Prof - A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que 
criar peixes no bolso.  

  

         

  

Outro grupo de crianças (2) se levanta, dirigem-se até o painel de fundo e 
vão desenrolando um fio onde estão pendurados vários peixes cenográficos 
coloridos confeccionados pelas crianças enquanto cantam "Peixe vivo" e "Peixinhos 
do mar". Pulam corda e no final se abraçam, voltando para o seu lugar. Mais um 
painel é desdobrado e nele vê-se uma casa branca dividida em 6 partes coladas 
com velcro. Cada pedaço desse tem dois lados, um branco e outro colorido onde se 
vêem palavras escritas com letras das crianças que participam da cena.   

  

   

  

  

Prof - O menino era ligado em "despropósitos". Quis montar os alicerces de  uma 
casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do 
cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos.   

  

         

  

O terceiro grupo de crianças se levanta cantam "A casa" enquanto vão 
desmontando a casa branca feita de retalhos colados com velcro no painel. 
Enquanto cantam e dançam vão enrolando os retalhos brancos pelo avesso e os 
vão entregando às crianças do próximo grupo a se apresentar.. 

Anexo 2 

  

Prof - Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de 
carregar água na peneira descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água 
na peneira. No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou 
mendigo ao mesmo tempo. 

  



  

         O quarto grupo de crianças se levanta e vai reconstruir a casa agora mais 
colorida e vão colando os retalhos reproduzindo a mesma casa anterior agora 
acrescentando palavras escritas por elas mesmas como amor, prazer, alegria, 
felicidade, saúde, justiça, significando a reconstrução do mundo pela infância. Elas 
cantam "Lápis de cor". Aparece também um sol e um arco-íris que serão colados 
com velcro no painel. 

Prof - O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com 
as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o vôo de um 
pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando 
uma chuva nela. 

  

         

  

O quinto grupo de crianças canta e dança a música "Chuva", enquanto uma 
professora com um mastro cheios de fitas fica no centro enquanto as crianças 
pegam as pontas de cada uma delas e vão dançando ao seu redor. Paus de chuva 
confeccionados pelas crianças e educadoras são tocados nos outros círculos de 
crianças. Ao final o painel é trocado por outro onde se podem ver velcros onde se 
colarão faixas de panos com trava-línguas trabalhados com as crianças. 

  

Anexo 3 

Prof - O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor! A mãe reparava o  
menino com ternura.  

  

Educ 1 - Meu filho você vai ser poeta. 

  

Educ2 - Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

  

Educ3 - Você vai encher os vazios com suas peraltagens

  

. 

Educ4 - E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos.                

  

         O sexto grupo de crianças se levanta e canta uma música, enquanto vão 
desenrolando faixas de pano com trava-linguas escritas e de preferência das 



crianças do grupo e trabalhadas em sala pelo prof de música. Elas serão coladas no 
painel de fundo. 

  

Anexo 4 

  

Prof - E o menino ensinou o adulto a viver na imaginação; a conviver com 
despropósitos e peraltagens. A isto chamamos Arte. 

  

Educadoras e Crianças - E a isto chamamos de ser criança.  

  

         

  

Ouve-se um chamado de berrante e as crianças fazem uma roda compacta 
no centro do palco. Entra em cena uma caixa onde se encontram brinquedos como 
petecas, pião, ioiôs, corda de pular e uma música é tocada enquanto as crianças e 
adultos brincam e dançam. No final, crianças e adultos se concentram no centro. 
Entra o Prof) 

  

Anexo 5 

Prof: Remexo com um pedacinho de arame nas minhas memórias fósseis. 

         Tem por lá um menino a brincar no terreiro: entre conchas, ossos de 

         arara, pedaços de pote, sabugos, asas de caçarola etc.  
         E tem um carrinho de bruços no meio do terreiro.  
         O menino cangava dois sapos e os botava a puxar o carrinho.  
         Faz de conta que ele carregava areia e pedras no seu caminhão.  
        O menino também puxava, nos becos de sua aldeia, por um barbante 

         sujo  uma latas tristes. Era sempre um barbante sujo. Eram sempre 

         umas latas tristes. O menino é hoje um homem douto que trata com 

         física quântica. Mas tem nostalgia das latas  
         Tem saudades de puxar por um barbante sujo umas latas tristes. 

  

Anexo 6 

  



  

  

Enquanto esse poema de Manoel de Barros é dito, todos os funcionários da Creche 
Fiocruz vão entrando em cena carregando pipas coloridas nas mãos e vão se 
posicionando atrás das crianças e educadoras que participaram da peça. Quando 
tocar a música final, as pessoas vão se misturando, dançando e festejando 
enquanto os funcionários vão distribuindo as pipas para as crianças. 

Prof - Viva a turma do Jardim 2007!  

  

Anexo 7 
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