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EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 13/02/2019
Senhores Pais e/ou responsáveis,
Conscientes da importância da música na formação integral do sujeito aprendente, o Nível III lançará,
no dia 19 de fevereiro (terça-feira), O PROJETO “MESTRES DA MÚSICA NO BRASIL”.
Este dialógico Projeto pretende promover a participação do alunado desse nível acadêmico em espaços
e tempos favoráveis à produção, à manifestação e à apreciação de obras de grandes nomes da nossa MPB, por
exemplo, Toquinho (turmas “A” e “F”); Roberto Carlos (turmas “B” e “G”); Adriana Calcanhoto (turmas “C” e “H”);
Vinícius de Moraes (turma “D”); Marisa Monte (turma “E”).
A equipe do Nível III já se organiza e prepara as crianças para o lançamento do Projeto, que ocorrerá
com o “THE VOICE SAVINIANO”. Em sala, as professoras utilizarão “PLAYBACK” para estimular (e acompanhar)
as vozes dos(as) nosso(as) pequenos(as) cantores(ras), nas músicas a seguir:
 O Caderno e Aquarela (turmas “A” e “F”);
 Como é grande o meu amor por você e Nossa Senhora (turmas “B” e “G”);
 Fico assim sem você e Ciranda da Bailarina (turmas “C” e “H”);
 A Casa e O Pato (turma “D”);
 Vilarejo e Borboleta (turma “E”).
Nesta semana, em preparação para esse evento, as professoras querem contar com a participação
dos(as) senhores(ras) pais(mães), no sentido de escolherem uma das músicas selecionadas pela turma de
sua criança. Ensaiarem com ela (utilizando “PLAYBACK”), motivando-a a se apresentar no lançamento...
Tragam-na à Escola, nesse dia (19/02), se possível, caracterizada com TRAJES e/ou ADEREÇOS que
lembrem o(a) cantor(a) que será explorado(a) pela sala dele(a) (VALE IMPROVISAR!!!). Tudo se transcorrerá
em ambiência de bastante ludicidade. Durante as apresentações (mediadas pela professora de musicalização
do Infantil, Juliana Lima), contaremos com “mesa julgadora”, que estimularão as apresentações, levantando
PLAQUINHAS BOM! ÓTIMO! EXCELENTE! (Se desejarem, entrem em contato com as professoras).
Os(as) senhores(ras) acompanharão o GRANDE SHOW pelo instagram/face/site do Colégio... O
evento será restrito às professoras e crianças. Visitem as redes sociais do Colégio. Apreciem nossos eventos!
Para confirmar a participação de seu(sua) filho(a) nesta atividade de cunho pedagógico e,
sobretudo, educativo, preencham a ficha de inscrição anexa e devolvam-na à professora de sua criança até
sexta-feira(15/02).
Contamos com o apoio dos(as) senhores(ras) para o sucesso do lançamento do PROJETO
“MESTRES DA MÚSICA NO BRASIL”.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

--------------------------------------------------------------- DESTAQUE ------------------------------------------------------------INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO “THE VOICE SAVINIANO”
NOME: ________________________________________________________________ NÍVEL_________ TURMA____
- VOU CANTAR A MÚSICA:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
TERESINA, _____/____/2019.

