Querida criança,
Temos certeza que ficará feliz com a
programação divertida que preparamos para o
mês de Outubro!
Para ajudar você a se organizar melhor,
segue este livreto com todas as orientações
necessárias para a Semana da Criança.
Qualquer dúvida, estaremos à disposição
para esclarecer! Um super beijo!
Equipe Pedagógica

01/10- Abertura da Semana ( Horário Normal
de aula)
Abriremos a semana da criança com muita alegria
desenvolvendo o tema:

Criança: queira o bem, plante o bem que os
frutos vêm.
- Gesto solidário: Doação de brinquedo para presentear
crianças carentes.
Traje: Fardamento completo
Material: Mochila com livros e lanche opcional
Lanche do dia: Festival de Pipoca e algodão doce

02/10 Jogos Olímpicos: ( Horário
Normal de aula)
Preparados para vivenciar os JOGOS OLÍMPICOS?
Então, vamos lá!
Os estudantes que não irão jogar, participarão dos
circuitos.
Hummm... Neste dia cada criança receberá um
sorvete.
Trazer somente uma mochila pequena, squeeze e
lanche opcional.
Traje: Fardamento completo de Educação Física

03/03/10 Peça teatral: ( Horário Normal de aula)
Começaremos o dia participando do Teatro na
escola! Será maravilhoso contar com você para
assistir a peça teatral “A verdadeira história de
Cinderela ” (CIA do Teatro do CPO).
Lanche do dia: 1 fatia de pizza e 1 suco.
Traje: Fardamento completo
Trazer mochila com livros e lanche opcional.

04/10 English Festival: (Horário Normal
de aula)
Os estudantes participarão durante toda
manhã do Festival e das Oficinas de Inglês.
Hummm... Neste dia cada criança receberá um
hot dog e um suco.
Traje: Combinado com a pró, conforme
Não trazer a mochila com livros.

05/10 Passeio ao Sítio Marocas
Eta !!! Que dia esperado! Passeio para o Sítio Marocas.
Matutino: Saída - 6h30 / Retorno – 11h45.
Vespertino: Saída - 13h30 / Retorno - 17h30
Deveremos cumprir o horário estabelecido conforme
turno, obedecendo as regras da Via Livre. Não se
atrase!
Com muita diversão e alegria aproveitaremos nossa
manhã com: banho de piscina por turma, parque,
muita área para brincar, quadra de futebol e parque.
Pedimos que levem uma mochila marcada com o seu
nome, contendo: roupa de banho, toalha, sandália,
uma muda de roupa, lanche suficiente e adequado
(descartáveis) para o piquenique, protetor solar e
boné.
Grande novidade: entregaremos a Lembrança neste
dia!

Fique atento(a)!
Durante a semana a cantina
funcionará normalmente.

