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Festival
de Teatro
Infantil

CAMPANHA SOLIDÁRIA

50 MIL LATAS

MAIS PEÇAS NESTE ANO
Como acontece anualmente, o Colégio
realizou, mais uma vez,
um Festival de Teatro Infantil.
O Grande Mágico de Feiurinha,
foto ao lado, foi a peça que se destacou.
As crianças apresentaram
Miltopéia a Centopéia Solitária, Porquinho
do Rabinho Esticadinho,
Sereia de Prata, A Cigarra e as
Formigas,A Onça de Asas, Lila e Sibila
no Circo,O Grande Mágico de Feiurinha,
A Menina das Bolinhas de Sabão,
Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará,
O Noviço.
O Festival teve, também,
apresentação especial do Coral.

A

manhã do dia 30 de outubro foi diferente
para alunos, pais e professores da 1ª. série do
Currículo B. A sala de aula foi preparada
para um café da manhã. Professores, pais e
filhos confraternizaram-se com muita conversa,
saboreando sucos, café, achocolatado, bolos e
sanduíches.
As crianças cantaram e tocaram flauta doce,
executando várias canções para demonstrarem
os avanços e conhecimentos musicais obtidos
durante o ano.
SÃO NICOLAU
Os professores do Currículo B estão
preparando a festividade de Natal deste
ano que acontecerá dia 27 no Colégio e
contará um pouco da história de São Nicolau.
Os alunos produzirão, também, o
Calendário do Advento

Café da manhã
ao som
de flautas

As crianças e dirigentes do Centro
Infantil Tia Nair, de Valinhos/SP ficaram
gratos e felizes com a atividade dos
alunos das 5as séries do Colégio desenvolvida
através do Projeto Reciclagem. As 50 mil
latas de alumínio foram trocadas, junto à
Latasa SA, por um playground doado à
direção do Centro Infantil na manhã do
dia 27 de outubro, no Porto Seguro.
Os pequenos foram recebidos com café da
manhã, bolos, bolachas, sanduíches e sucos.
Depois, brincaram com os alunos do Colégio
nos campos, quadras, parques e salão de
ginástica olímpica. Presenciaram a entrega
dos troféus da gincana aos que coletaram o
maior número de latas. Antes de
retornarem, almoçaram no refeitório.
DEPOIMENTOS
“O brincar é um direito de qualquer criança.
O Playground será muito útil.” Alexandra
Lobato, Pedagoga do Centro.
“Eu fiquei muito feliz e grato com a
iniciativa da escola que consolidou esse
projeto." Benedito Pinto Soares,
presidente e fundador do Centro.
“Não é a primeira vez que o Colégio nos
ajuda. Só podemos mesmo agradecer.” Maria
Eugênia Urbano, Coordenadora do Centro.
“Eu achei super legal a experiência de
ajudar as pessoas e acredito que, se todos
tivessem esse pensamento, o mundo seria muito
melhor.” Raquel Marques - 1-5MA3

por um playground
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