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Aproxima-se o carnaval – uma das festas mais populares do
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Inspirado nesse contexto festivo, o Infantil do Colégio das
Irmãs vivenciará, no período de 25 de fevereiro a 1o de março, a
Sequência Didática “Carnaval Grande Festa Popular Brasileira”.
Nesta Sequência didática explorar-se-ão múltiplas
linguagens, destacando a dança, música, dramatização, leitura,
escrita, desenho, pintura, recorte/colagem, modelagem... etc.
Para culminar o estudo, promoveremos animado Baile
Carnavalesco, restrito a professoras e crianças, na sexta-feira (1o/3),
na sala de aula.
Nesse dia (1o/3), sua criança deverá vir ao Colégio no
horário normal e, se possível, fantasiada.
A fim de tornar esse evento mais característico,
providenciem CONFETES E SERPENTINAS. Por favor, não
comprem “SPRAY”, “ESPUMA EM NEVE”, ou similares. Eles podem
comprometer a tranquilidade do evento.
O recesso carnavalesco terá início no sábado (02/3) e se
estenderá até o dia 06/3 (Quarta-feira de Cinzas). Nossas atividades
pedagógicas reiniciarão, pois, no dia 07/3 (quinta-feira).
Desejamos à Família Saviniana tranquilo recesso.
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