Campinas, 09 de fevereiro de 2018.

Boletim Informativo n 02

o

NÃO PERCAM!!
FESTA DE INTEGRAÇÃO
Dia 10 de Março, das 9h às 12h.
Pais e mães que queiram compartilhar seus talentos e
saberes podem oferecer ateliês com duração de 1h.
Venda de produtos também podem acontecer. Devem
fazer a inscrição na Secretaria da Escola.

Desapeguem na Feira de Trocas!
APRESENTAÇÕES CULTURAIS:
CIRCO CARAMBA COM O PALHAÇO JERÔNIMO
CANTORIA COM O COROMIM

ATENÇÃO PARA OS DIAS DAS REUNIÕES DE PAIS
Horário: das 19 às 21h.
20/02/2018 – Terça-feira

21/02/2018 – Quarta-feira

PAIS DOS 6ºs e 7ºs ANOS
MANHÃ E TARDE

PAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
MANHÃ; 2º AO 5º ANO MANHÃ E
8ºs e 9ºs ANOS MANHÃ E TARDE

22/02/2018 – Quinta-feira

PAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL TARDE;
2º AO 5º ANO TARDE
IMPORTANTE: AS REUNIÕES SÃO DIRIGIDAS AOS ADULTOS. PEDIMOS QUE EVITEM
TRAZER AS CRIANÇAS, POIS NÃO HAVERÁ ATIVIDADES PARA ELAS.

SOBRE ATRASOS – de 2º ao 5º ANO

IMPORTANTE!!

Com o objetivo de trabalharmos com as
crianças os valores de pontualidade e
responsabilidade, pedimos aos pais que evitem
os atrasos.
A tolerância é de 5 minutos. Caso
ultrapassem o limite, os pais devem subir à
Secretaria e retirar uma autorização para o aluno
entrar em sala.
Contamos com a compreensão de todos!

Pedimos às famílias que apliquem repelente
nas crianças antes de virem para a Escola.
Fizemos dedetização nos espaços internos e
externos da Escola, inclusive nas plantas, mas
faz-se necessário também o uso pessoal de
proteção.
Em dias de Educação Física, devem aplicar
protetor solar.

COMEÇAREMOS COM O LANCHE COLETIVO NO DIA 15/02!
AS LISTAS JÁ FORAM ENVIADAS. FIQUEM ATENTOS!
QUARTA-FEIRA DE CINZAS, DIA 14/02: AULAS SOMENTE NO PERÍODO DA TARDE.
NÃO SERÁ SERVIDO ALMOÇO.

COMUNIDADE CURUMIM

“...Cantá, cantá sempri mais:
Di tardi, di noiti i di dia
Cantá, cantá qui a paiz
Carece de mais cantoria”... G. Bezerra

Novidades musicais em 2018!
A Luciana, mãe da Isabel (7M) e do Davi (9M), está formando um coral infantil com os alunos do 1º ao 5º
Ano da Curumim. Haverá uma aula aberta no dia 19/02 no horário do almoço, de 12h30 às 13h15, para
contemplar os alunos dos dois períodos. Neste dia, a regente encaminhará mais informações aos
interessados. Cantar é bom, cantar junto é melhor ainda!

Divulgando a pedido da Vanete, mãe da Sophia, 5ºM:

CARONA
PROCURO CARONA REMUNERADA
PRECISAMOS URGENTE DE CARONA
PARA IDA E VOLTA NO PERÍODO DA
TARDE. MORAMOS PRÓXIMO AO
SUPERMERCADO DIA DE BARÃO
GERALDO. CONTATO:
(11) 98706-0815 com Evelyn, mãe da
Clarissa 6ºT
Texto enviado pela mãe

CARONA REMUNERADA
Precisamos de carona remunerada
(dividimos os custos) para o período
da tarde. Moramos na região da Nova
Campinas/ Flamboyant/ Chácara da
Barra.
Contatos: 9 96048232
Silvia, mãe do Lucas, 6ºT

ACHADOS E PERDIDOS
Há um carrinho de bebê com
estampa em azul que ficou
esquecido aqui na Escola, desde o
ano passado. Caso não apareça o
respectivo dono, será doado.
Informações na Secretaria.
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Saudações!
Matrículas abertas para a turma 2018!
Este curso é voltado a pessoas que desejam experimentar o teatro como forma de expressão,
exercitar a criatividade, a fala, o corpo e a capacidade de comunicação.
O curso é aberto para estudantes de teatro e dança e de outras artes presenciais, e também pessoas
interessadas em geral. Não é preciso ter experiência anterior.
Ementa das aulas:

- Corpo em movimento: neste módulo trabalharemos o corpo e a disponibilidade para o
movimento, buscando autonomia e o desenvolvimento da percepção do próprio corpo, do outro e
do espaço. Serão utilizados exercícios que trabalham a flexibilidade, o tônus muscular e a
prontidão ao jogo e as improvisações a partir da Técnica Klauss Vianna.
- O jogo e o treinamento de ator: neste módulo serão trabalhados jogos teatrais que permitam a
troca e a experiência de grupo, além de desenvolver a atenção, percepção e a escuta ao momento
presente. Trabalharemos também o treinamento de ator desenvolvido pelos professores a partir de
suas experiências ao longo destes 12 anos de trabalho no Curso.
Para mais informações vocês podem acessar nosso site, indicado abaixo, escrever um e-mail para
cursolivredeteatro05@gmail.com , ou ainda ligar para 19 3397 0963.
Obrigado pela atenção e um forte abraço!
Eduardo Brasil e Ana Clara Amaral – pais da Isadora (3ºM) e da Olívia (1ºM).

PROJETOS PEDAGÓGICOS
Como divulgamos no último Boletim Informativo, estamos com um novo projeto de
Período Integral:
“Nesse ano, o Período Integral terá um andamento diferente. As crianças e adolescentes
que frequentam as atividades no contra turno juntos – são diferentes idades – viveram em 2017 a
experiência dos Projetos da Turma e foi muito positivo. Vamos, em 2018, estimulá-los ainda mais
a pensar sobre as oficinas e atividades com os professores, construindo as propostas a partir do
protagonismo deles.”
Nessa última semana foi feito um túnel de tela na subida do Período Integral para
acomodar as trepadeiras ali plantadas. O Leo, 3º ano tarde, que ficou muito interessado no
processo, fez uma entrevista com os trabalhadores:
Quais são seus nomes?
Igor, Jonathan, Vilson
Quais materiais usaram para fazer o túnel?
Cano, T, tela, braçadeira, arame, aquecedor.
Como fizeram?
Dobrando o cano, pondo cola no T,
passando o cano dentro, colocando tela por
cima.
Eu acho legal porque as plantas ficavam no
caminho. E fizeram um túnel porque aqui
ninguém quer cortar as plantas. Porque o
verde é lindo.

DICA CULTURAL
Divulgamos a
programação de blocos
que tem a participação
de muitos membros da
Comunidade Curumim:
Sábado – 16h: "Bloco as Caixeirosas" (concentração
na Praça Durval Pattaro, no distrito de Barão
Geraldo)
Segunda-feira – 16h "Bloco do Cupinzeiro"
(concentração na Rua José Martin, no distrito de
Barão Geraldo)

Confira a programação completa:
http://www.vermelho.org.br/noticia/307288-1

