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Salvador, 02 de outubro de 2017. 

 

“Encantamentos” 

- A Natureza, o Imaginário e o Brincar - 
 

 

“A cada dia vamos sendo afastados da relação mais natural 
e direta com os elementos da natureza, parceiros inseparáveis de 
nossas vidas... As crianças apresentam uma ligação natural com 
estes elementos, que se tornam seus brinquedos preferidos.” 

 
 

Querida Família, 

 

Nos próximos dias 9, 10 e 11 de outubro, embarcaremos, junto com as crianças, em um mundo 

natural e fascinante, onde os bichos se escondem, a água brota da fonte, o vento faz música e o Sol 

ilumina a terra ajudando a natureza florescer a nossa vida. Para vivermos toda essa beleza é preciso 

uma escuta sensível, respeitosa e harmônica com todos esses elementos, assim como o tema escolhido 

para esse ano  “Conviver com gentileza e respeito, reinventando a vida”. Serão três dias intensos 

onde o BRINCAR e a NATUREZA se misturarão. 
 

 

DIA: 09/10 (SEGUNDA-FEIRA) 

 Abertura dos festejos e show com o Grupo Corrupio: “Encantamentos”. 

O Corrupio receberá as crianças para os primeiros momentos de brincadeiras utilizando seu 

repertório de cantigas e narrativas acompanhadas de muita música e alegria. 

 

 Oficina de máscaras: Cada criança produzirá uma máscara do seu bicho preferido. 

 

 Traje: Escolha uma dessas cores que representam os 4 elementos na natureza: Água: Azul; 

Terra: Marrom; Ar: Branco e Fogo: Vermelho ou Laranja. 

 

 Piquenique: 

(    ) Minissanduíche de pão integral  

       com queijo, tomate, alface           

(    ) Pãozinho delícia com recheio      

(    ) Pãozinho delícia sem recheio      

(    ) Bolo de laranja                             

(    ) Bolo de chocolate                         

(    ) Bolo sem glúten e sem lactose 

 

   * No final do dia, Festival de Pipoca. 

(Casa Redonda) 

(    ) Pipoca em saquinho 

(    ) Biscoito de polvilho 

(    ) Sequilho doce 

(    ) Brigadeiro 

(    ) Suco de ________________ 

(    ) Água de Coco 
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DIA: 10/10 (TERÇA-FEIRA) 

 Oficina de dobradura e argila 

 

 Traje: livre 

 

 Lanche: Normal 

 

DIA: 11/10 (QUARTA-FEIRA) 

 Deck molhado 

 

             Lanche: Normal 

 

 Traje: Sunga ou biquíni (trazer na mochila uma muda de roupa, toalha, pente ou escova). 

 

 Troca-troca de brinquedos: A criança que desejar participar, deverá trazer um BRINQUEDO 

USADO, INTERESSANTE E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 

 

 

 

Contamos com a sua parceria! 

 

Um abraço, 

Equipe Pedagógica  

 

 

 


