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Para Todos
Matrículas 2014
Até o momento fizemos a primeira convocação dos
candidatos para 2014. Estamos recebendo as confirmações
de interesse e os documentos de matrícula até a próxima
segunda-feira, 21/10, quando iniciaremos nova convocação
para o preenchimento das vagas ainda existentes.
Calendário 2014
Com a realização da Copa do Mundo no Brasil, não temos
como antecipar o calendário do próximo ano. Ainda não há
consenso entre as associações e sindicatos das escolas
particulares, as redes municipal e estadual e o MEC. Existe
a possibilidade de antecipação do recesso de meio de ano
para meados de junho, mas a única certeza, até agora, é
que começaremos o ano letivo no dia 10 de fevereiro.
É importante aguardar porque a falta de sincronia traria
problemas para as famílias que têm filhos em escolas
diferentes e para os professores que trabalham em mais de
uma escola.

Educação Infantil
Festa Pedagógica
Amanhã será a Mostra de Artes da Pereirinha!
Nessa data estarão reunidos alguns trabalhos de artes
visuais das crianças relacionados aos projetos que estão
sendo desenvolvidos em todas as turmas da Educação
Infantil, entre eles os que homenageiam Vinícius de Moraes,
que completaria 100 anos nesse dia.
A presença das famílias é muito importante para que as
crianças possam compartilhar o que vivenciaram e
aprenderam nesse percurso. Contamos com a presença de
todos!

Turmas do Jabuti e do Pintinho - das 9h às 9h45
Turmas da Borboleta e do Ovo - das 10h às 10h45
Turmas do Papel e da Semente - das 11h às 11h45
Turmas do Camaleão e do Gelo - das 12h às 12h45

Pedimos que os horários de entrada e saída de cada turma
sejam respeitados para que todos possam circular com
conforto.
Dia das Crianças
O Dia das Crianças foi comemorado com muita alegria!
Embaladas por cenários costurados em tapetes,
personagens de pano, livros e músicas do repertório de
Vinicius de Moraes, a história "A Arca de Noé" foi contada
pelo grupo "Costurando Histórias" e apreciada com muita
atenção pelas crianças. O tapete tridimensional foi um
convite ao jogo, à brincadeira e à manipulação e envolveu

as crianças num clima de curiosidade e emoção.
O dia seguiu com um lanche gostoso e muitas brincadeiras
que o tornaram ainda mais especial! [mais no site]

Dia das Crianças
Passeios à Vista
Na próxima semana, as Turmas da Semente, do Papel, do
Pintinho e do Gelo irão passear. O lanche será coletivo.

Turma da Semente: 23/10 (qua) - Praia de Ipanema.
Turma do Papel: 24/10 (qui) - Praia de Ipanema.
As crianças devem vir vestidas com roupa de banho por
baixo do uniforme e com protetor solar passado no corpo.
Não mergulharemos no mar.

Turma do Pintinho: 24/10 (qui) - Jardim Zoológico.
Turma do Gelo: 25/10 (sex) - Museu de Arte Naiff.

Aniversários
De 21 a 27 de outubro
21 Julia Pires Domingues  PRO 
22 Guilherme Leon Rodrigues  F7M 
22 Joao Teixeira Estellita Lins  F8TA 
22 Daniel de Assunção Castro Fortunato  TBT 
22 Antonia Jabor Mello Rosa  TAT 
23 Paula dos Anjos  TDM 
23 Elisa Silva Peterson  F2M 
24 Ana Claudia Lopes dos Reis  AUX 
24 Josué Sampaio Martins Santana  F5MB 
25 Vicente Rubin Roly  F2T 
25 Tiago Azevedo Zaluar Mattos  F9MB 
25 Antonia Rubin Roly  F2T 
25 Mateus Cordeiro de Mello Ribeiro  F1M 
26 Janaina de Lima  PRO 
27 Gabriel José Costa Teles  F5T 
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