
Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2018

o
Comunicado n  2

Srs. Pais e/ou Responsáveis,

Ensino FundamentalBarra / Laranjeiras

“TANTO RISO!
OH! QUANTA 
ALEGRIA!”

BEM-VINDOS, 
ALUNOS DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL!!!

É tão bom 
reencontrar os 

amigos e conhecer 
amigos novos e os 

professores.

PARA O 
PRIMEIRO DIA DE 

AULA:
Trazer uma 
pequena 

lembrança das 
férias para a 

confecção do mural 
da sala de aula.

 VAMOS 
POETIZAR O 
CARNAVAL.

LEITURA DO DIA:

“Breve História do 
Carnaval”, de 
Mirna Portella

It's TODAY!!!
LANÇAMENTO 

DO PROJETO MY 
SCHOOL IS 

COOL!!!

Apresentação dos 
Projetos in 

English, para os 
alunos.

“HOJE TEM BAILE? 
TEM SIM SENHOR!”

“BAILE DAS 
NAÇÕES”

Prepare sua fantasia, 
hoje é dia do Baile de 

Carnaval e iremos 
celebrar o

interculturalismo .

As crianças poderão 
vir fantasiadas de 
casa, mas, não 

esqueçam, estamos 
em pleno verão 

carioca, por isso, 
pedimos que as 

fantasias sejam bem 
leves.

PARA LEMBRAR!
Trazer uma muda do 
uniforme na mochila.

VAMOS CANTAR 
O CARNAVAL.

MÚSICA DO DIA:

Cidade 
Maravilhosa, 

de André Filho

PARA LEMBRAR!
Nosso próximo 
dia de aula será 
em 15/02... Até 

lá!!!

A Geração Mira também sabe se cuidar
preservar o planeta e falar com o mundo!

Atenciosamente,

A Coordenação Pedagógica

2ª feira  - 05/02 3ª feira  - 06/02 4ª feira  - 07/02 5ª feira  - 08/02 6ª feira  - 09/02

“Pula, salta, brinca, dança! E de sonho e de esperança
borda a tua fantasia. Amanhece qual criança numa chuva
de confete no raiar de um novo dia.”
 Mirna Brasil Portella

Série Alegria
   

   Programação

   Ensino Fundamental

Mais um ano letivo se inicia e com ele uma semana repleta de reencontros e muita alegria. 
Abaixo enviamos as informações da programação da semana do Carnaval, período em que 
nossos alunos terão a oportunidade de explorar a cultura popular brasileira. Acompanhem 
conosco!



Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2018

o
Comunicado n  2

Maternal à Pré-Escola IIBarra / Laranjeiras

“TANTO RISO!
OH! QUANTA 
ALEGRIA!”

BEM-VINDOS, 
MATERNAL I E 

MATERNAL II !!!

É tão bom reencontrar 
os amigos e conhecer 

amigos novos e os 
professores.

PARA O PRIMEIRO 
DIA DE AULA:

Trazer uma pequena 
lembrança das férias 
para a confecção do 

mural da sala de aula.

“Ô BALANCÊ, 
BALANCÊ.

QUERO DANÇAR 
COM VOCÊ...”

BEM-VINDOS, 
PRÉ-ESCOLA I E 

PRÉ-ESCOLA II !!!

É tão bom reencontrar 
os amigos e conhecer 

amigos novos e os 
professores.

PARA O PRIMEIRO
 DIA DE AULA:

trazer uma pequena 
lembrança das férias 
para a confecção do 

mural da sala de aula.

“CIDADE 
MARAVILHOSA,

CHEIA DE ENCANTOS 
MIL...”

Prepare sua fantasia, 
hoje é dia do Baile de 

Carnaval e vamos 
homenagear o Rio de 

Janeiro.

As crianças poderão vir 
fantasiadas de casa, 
mas, não esqueçam, 

estamos em pleno verão 
carioca, por isso, 
pedimos que as 

fantasias sejam bem 
leves.

PARA LEMBRAR!
Trazer uma muda do 
uniforme na mochila.

“AS ÁGUAS VÃO 
ROLAR ... ”

Confecção de 
máscaras de 

Carnaval.

PARA LEMBRAR!
Nosso próximo dia 

de aula será em  
15/02... Até lá!!!

A Geração Mira também sabe se cuidar
preservar o planeta e falar com o mundo!

Atenciosamente,

A Coordenação Pedagógica

2ª feira  - 05/02 4ª feira  - 07/02 5ª feira  - 08/02 6ª feira  - 09/02

“Quando cai a serpentina e o confete ilumina
a alegria no salão. Os pierrôs, as colombinas, 
arlequins e bailarinas se vestem de folião.”
 Mirna Brasil Portella

Série Alegria
   

   Programação

   Educação Infantil

Srs. Pais e/ou Responsáveis,

Mais um ano letivo se inicia e com ele uma semana repleta de reencontros e muita alegria. 
Abaixo enviamos as informações da programação da semana do Carnaval, período em que 
nossos alunos terão a oportunidade de explorar a cultura popular brasileira. Acompanhem 
conosco!



Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2018

o
Comunicado n  2

BerçáriosBarra / Laranjeiras

A Geração Mira também sabe se cuidar
preservar o planeta e falar com o mundo!

Atenciosamente,

A Coordenação Pedagógica

“Quando cai a serpentina e o confete ilumina
a alegria no salão. Os pierrôs, as colombinas, 
arlequins e bailarinas se vestem de folião.”
 Mirna Brasil Portella

Série Alegria
      Programação

   Berçários

Srs. Pais e/ou Responsáveis,

Mais um ano letivo se inicia e com ele uma semana repleta de reencontros e muita alegria. 
Abaixo enviamos as informações da programação da semana do Carnaval, período em que 
nossos alunos terão a oportunidade de explorar a cultura popular brasileira. Acompanhem 
conosco!

“TANTO RISO!
OH! QUANTA 
ALEGRIA!”

É tão bom 
reencontrar os 

amigos e conhecer 
amigos novos e os 

professores.

Hands on!

Caixa surpresa
Acessórios e 

fantasias,

“ALALAÔÔÔÔ!
MAIS QUE 

CALOR, 
ÔÔÔÔ...”

Let's do 
something 
diferent?

Atividades de 
circuito e 

obstáculos. 

 “Ô BALANCÊ, 
BALANCÊ.

QUERO DANÇAR 
COM VOCÊ...”

Brincadeiras com 
bolas, bambolês e 
cubos coloridos.

“CIDADE 
MARAVILHOSA,

CHEIA DE 
ENCANTOS MIL...”

Prepare sua fantasia, 
hoje é dia do Baile de 

Carnaval e vamos 
homenagear o Rio de 

Janeiro.

As crianças poderão 
vir fantasiadas de 
casa. Mas, não 

esqueçam, estamos 
em pleno verão 

carioca, por isso, 
pedimos que as 

fantasias sejam bem 
leves.

PARA LEMBRAR!
Trazer uma muda do 
uniforme na mochila.

''AS ÁGUAS VÃO 
ROLAR ... ''

Confecção de 
máscaras de 

Carnaval.

PARA LEMBRAR!
Nosso próximo 
dia de aula será 
em 15/02... Até 

lá!!!

2ª feira  - 05/02 3ª feira  - 06/02 4ª feira  - 07/02 5ª feira  - 08/02 6ª feira  - 09/02


