Campinas, 30 de Junho de 2017.

BOAS FÉRIAS CURUMINS!
Um espetáculo com a
participação de toda a
Comunidade Curumim
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Painel coletivo das turmas do primário

Recepcionando os convidados – Educação Infantil

Agradecemos a todos que prestigiaram
mais uma Festa Junina da Escola Curumim:
alunos, ex-alunos, professores, funcionários,
famílias, amigos, todos que escolheram estar
conosco nesse dia. Foi um prazer recebê-los
nessa festança.
Parabenizamos muitíssimo a equipe
pedagógica e, especialmente, a todos os alunos
e alunas da Escola que tornaram a festa possível,
planejando e executando com tanto talento
todos os trabalhos: painéis, danças, barracas,
bandeirinhas e tudo mais que fez a Escola vibrar
nesse dia tão gostoso.
Foi uma oportunidade de conhecermos
diferentes temas da arte popular brasileira, tão
bem representada nos trabalhos expostos na
Festa. A cultura afro-brasileira, em destaque nas
produções do Ginásio, protagonizou um
verdadeiro espetáculo de cores, energia, força
e, ao mesmo tempo, delicadeza.
Ano que vem tem mais!!

Painel de máscaras africanas - Ginásio

Boas Férias, os curumins merecem!
As férias marcam um momento importante e necessário de pausa e desaceleração,
não é verdade?
Vamos então curtir este momento: passear, brincar, nos divertirmos muito, estar
com quem a gente gosta. Descobrir coisas, aprender, observar o mundo ou simplesmente
ficar livre de obrigações. Boas férias para todos da Escola Curumim!!

O ATENDIMENTO NA SECRETARIA NAS FÉRIAS SERÁ DAS 11H ÀS 18H.

LEMBRETES IMPORTANTES
CURSO DE
FÉRIAS
De 03 a 21 de Julho.
De 13h15 às 17h30.
Informações na
Secretaria

REPOSIÇÃO DO DIA DA
GREVE GERAL
Voltaremos às aulas no dia
27 de julho, QUINTA-FEIRA.
A volta foi antecipada em um dia e
refere-se à reposição do dia da
Greve Geral (28/04).

LANCHE COLETIVO
NOS DIAS 27 E 28/07 O LANCHE
SERÁ INDIVIDUAL.
AS LISTAS DE LANCHE COLETIVO,
QUE PASSAM A VALER A PARTIR
DE 31/07, SERÃO ENVIADAS NA
SEXTA-FEIRA. FIQUEM ATENTOS!

PALAVRA DE CRIANÇA

A ‘GERINGONGONÇA’ MALUCA
DAS ÁRVORES

O PAI GULOSO
Ana Clara Araújo – Turma dos Vídeos – 4ºM

Júlia Galvão - Turma dos Vídeos – 4ºM
Era uma vez um menino chamado Pedro.
Um dia ele inventou uma "geringongonça" para
as árvores ficarem protegidas.
Ele foi ao centro, depois a uma praça e
todas as outras praças e lugares tinham árvores
no bairro que ele morava.
A “geringongonça” é um fio de laser que
fica em volta das árvores protegendo-as. Se
alguém atravessar o fio, uma luz vermelha no
quarto de Pedro vai acender, ele receberá o
endereço e irá correndo para lá.
Foi assim que as árvores viveram felizes
para sempre.

Era uma vez uma abelha, que
tinha um pai muito guloso, mas que adorava
ficar com sua família. Ele tinha um problema,
comia muito. Era muito folgado e bravo.
Certo dia os filhos tiveram uma ideia e
falaram para a mãe. Colocariam uma esteira e
pendurariam comidas numa vara de pescar. A
mãe abelha concordou e eles fizeram.
Quando o pai abelha sentiu aquele
cheirinho bom de comida, muito guloso, saiu
correndo para comer e caiu na armadilha.
Correu, correu e ficou muito cansado e falou
para os filhos que ia parar de ser guloso.

POESIA
A GATINHA LILI E O GATINHO
ROM ROM
Liliam – Turma das Constelações – 4ºT

Liliam – Turma das Constelações – 4ºT
O amor é um sentimento que a gente sente
Amizade é um sentimento que a gente acha

Em Roma, morava uma gatinha e um
gatinho. Eles se chamavam Lili e Rom Rom.
Eles não se conheciam muito bem e
tinham vergonha de conversar.
Até que um dia eles se trombaram.
Ficaram se olhando bastante tempo.
O Rom Rom chamou Lili pra sair. Ela
aceitou e eles saíram e fim.

Saudades a gente mata
Sonhos a gente realiza,
Medos a gente enfrenta,
Todo mundo tem e vai achar o seu amor.
Eu já achei os meus: minha família e as plantas.

COMUNIDADE CURUMIM
AGRADECIMENTO PELAS DOAÇÕES
Agradecemos imensamente aos pais e à Escola pelas doações arrecadas
em prol da Comunidade Nelson Mandela, que foram entregues na última
segunda.
Vamos continuar trabalhando em outros locais para arrecadar alimentos
e dar suporte para os moradores. Os pais que quiserem ajudar podem fazer
contato através dos telefones:
Graciete: 019 98157 7799 – Célia (coordenadora na ocupação): 019 99132 3909
Grupo de pais e mães.

DOAÇÃO

Trabalho com revisão e adequação de
textos, artigos, teses etc. às normas ABNT.
Quem se interessar, por favor, ligar para
Luciana Bueno (mãe da Maria Clara, 7M).
Contato: 981813913

Estamos com um volume gigantesco de
objetos, roupas e calçados nos Achados
e Perdidos da Biblioteca.
Serão doados em Julho.

Divulgando a pedido de Katiani, mãe do Pietro – 4ºTarde

OFEREÇO-ME

