
D:\z_sites\a_manutencao_sites0\Nossa_infancia\alteracao\2017\20171017\Circular Dia das Criancas G7 ao G10 M e G6 ao G10V.docx 

 

Salvador, 05 de outubro de 2017. 

 

“Encantamentos”“Encantamentos”“Encantamentos”“Encantamentos”    

----    A Natureza, o Imaginário e o Brincar A Natureza, o Imaginário e o Brincar A Natureza, o Imaginário e o Brincar A Natureza, o Imaginário e o Brincar ----    

    

“A cada dia vamos sendo afastados da relação mais natural e direta com “A cada dia vamos sendo afastados da relação mais natural e direta com “A cada dia vamos sendo afastados da relação mais natural e direta com “A cada dia vamos sendo afastados da relação mais natural e direta com 

os elementos da natureza, os elementos da natureza, os elementos da natureza, os elementos da natureza, parceiros inseparáveis de nossas vidas... As crianças parceiros inseparáveis de nossas vidas... As crianças parceiros inseparáveis de nossas vidas... As crianças parceiros inseparáveis de nossas vidas... As crianças 

apresentam uma ligação natural com estes elementos, que se tornam seus apresentam uma ligação natural com estes elementos, que se tornam seus apresentam uma ligação natural com estes elementos, que se tornam seus apresentam uma ligação natural com estes elementos, que se tornam seus 

brinquedos preferidos.”brinquedos preferidos.”brinquedos preferidos.”brinquedos preferidos.”    

 

 

Famílias Parceiras, 
 

É chegado o momento de comemorarmos com as crianças o dia delas e para 

isso planejamos uma programação com o objetivo de envolvê-las em momentos de 

brincadeiras e diversão. 

Serão três dias: 18, 19 e 20/10 nos quais desfrutaremos do prazer de brincar e 

compreender que “SOZINHO NÃO DÁ: CONVIVER COM GENTILEZA E RESPEITO, 

REINVENTANDO A VIDA”. 

 

Fiquem atentas à programação do Ensino Fundamental! 

 

 
 

Dia 10/10 – terça-feira 
 

• Abertura com socialização das primeiras tarefas da gincana em cada 

turno; 

• Divisão e sorteio das cores das equipes; 
 

Obs: TODAS AS CRIANÇAS DEVERÃO TRAZER PARA A ESCOLA, ATÉ 

09/10, SEGUNDA-FEIRA, UMA CAMISA BRANCA PARA SER 

CUSTOMIZADA POR ELAS, NA COR DA EQUIPE, EM UM MOMENTO 

PLANEJADO PARA ISSO. A CAMISA SERÁ USADA NOS DIAS DA 

GINCANA. 
 

• Divulgação da tarefa filantrópica – Apoiaremos a Instituição CRECHE E 

ESCOLA MÃE NILDETE, que atende 105 crianças com alto risco familiar e 

social. Endereço: Rua Santo Antônio 28, Vista Alegre de Coutos.  

(Casa Redonda) 
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Dia 18/10 – quarta-feira 
 

TODAS AS CRIANÇAS DOS GRUPOS 7 AO 10, DOS DOIS TURNOS, VIRÃO 

PARA A ESCOLA NO TURNO VESPERTINO DAS 13H30MIN ÀS 18H. 
 

Obs.: Neste dia não haverá aula no turno matutino. 
 

Entrega das primeiras Tarefas: 

• Apresentação do grito de guerra 

• Entrega da tarefa filantrópica – contagem dos itens coletados pelas 

equipes 

• Realização da tarefa com os pais 
 

Dia 19/10 – quinta-feira 
 

TODAS AS CRIANÇAS DOS GRUPOS 7 AO 10, DOS DOIS TURNOS, VIRÃO 

PARA A ESCOLA NO TURNO MATUTINO DAS 7H30MIN ÀS 12H. 
 

Obs.: Neste dia não haverá aula no turno vespertino. 
 

• Execução das tarefas recreativas e tarefas relâmpago. 
 

Dia 20/10 – sexta-feira 
 

Passeio ao Acampamento Mundo da Lua. Neste dia será finalizada a nossa 

Gincana 2017. 

• Traje: camisa customizada para a Gincana, bermuda e tênis 

               * Na mochila: roupa de banho, toalha, outra muda de roupa e sandálias. Todo 

esse material deverá estar devidamente identificado. É de extrema importância o uso 

de protetor solar nas crianças durante o dia no acampamento, portanto, cada uma 

deverá levar o que tem costume de usar. 

• Valor: R$ 130,00 (cento e trinta reais) 

• Saída – 8h 

• Chegada – 18h 
 

Obs.: O pagamento do valor estabelecido para o passeio deverá ser feito na 

secretaria da Escola até 16/10, segunda-feira, junto com a autorização 

devidamente preenchida. 
 

                        Celebrem conosco! 

                        Direção Pedagógica 

 

 

 

 


