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Senhores Pais,

Senhores Pais,

“Quanto brilho, ô quanta alegria, mais de mil palhaços no salão...”

“Quanto brilho, ô quanta alegria, mais de mil palhaços no salão...”

Aproxima-se a festa popular que tem uma marca autenticamente brasileira,
o carnaval.
No período que o antecede, nossas crianças terão contato com marchinhas,
textos informativos e produções textuais e artísticas alusivas a esse animado e
contagiante momento.
Como culminância dessa sequência de atividades didáticas, promoveremos
animado baile carnavalesco, no dia 1º de março (sexta-feira), no Ginásio
Poliesportivo Savina Petrilli.
Observem, pois, os horários:

Ens.
Fundamental
das 8h às 8h30min
1o ano
das 8h30min às 9h
2o ano
das 9h às 9h30min
3o ano
das 9h30min às 10h
4o ano
das 10h às 10h30min
5o ano
Turno Matutino

Turno Vespertino
das 14h às 14h30min

Ens.
Fundamental
1o e 2º anos
o

das 14h30min às 15h

3 ano

das 15h às 15h30min

4o ano

das 15h30min às 16h

5o ano

Nesse dia (1º/3), seu(sua) filho(a) terá aula no horário normal. Se possível,
deverá vir fantasiado(a) ou com roupa confortável e bem colorida. Cientes do
colorido e da folia da festa, mas conscientes do papel educativo da escola,
sugerimos aos pais que, em vez de adquirirem confetes e serpentinas prontos,
procurem reciclar papéis ou confeccionar confetes sustentáveis. Aconselhamos que
não comprem “spray”, “espuma em neve” ou similares, visto que podem
comprometer a tranquilidade e a beleza do festivo evento.
Estejam convidados a participar com sua criança da “folia de momo” do
CSCJ. Ficaremos felizes com sua presença.
Informamos também que, a partir do dia 02/3 (sábado), iniciaremos o recesso
carnavalesco, que se estenderá até o dia 06/3 (Quarta-Feira de Cinzas). As atividades
da rotina pedagógica do Colégio retornarão, pois, no dia 07/3 (quinta-feira).
Desejamos à Família Saviniana tranquilo e prazeroso recesso.
Atenciosamente,
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