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Teresina (PI), 29 de setembro de 2017. 

 

Do: Colégio Pro Campus Criança. 

Para: Senhores Pais/Responsáveis. 

Ref.: Programação da Semana da Criança para os alunos – 1º ao 5º Ano. 

 

COMUNICADO Nº 124/2017 

 

Senhores Pais/Responsáveis,  

 

É sempre bom e prazeroso quando relembramos momentos agradáveis de nossa infância, inclusive os vividos 

no ambiente escolar. 

Hoje, como pais, naturalmente querem que seus filhos guardem também boas lembranças de sua infância. E a 

escola tem sido parceira de vocês nesse sentido. 

Em 2017, o Colégio Pro Campus Criança iniciará as comemorações do Dia da Criança em setembro com 

término em novembro. Nesse sentido, a escola organizou uma programação onde os alunos tenham oportunidade de 

brincar, produzir, competir, demonstrar seus talentos e habilidades, participando de várias atividades. 

Informamos que essas comemorações não alteram o Calendário da Escola, pois funcionaremos regularmente, 

com entrada e saída dos alunos nos horários normais de aula. 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

 29/09 (sexta-feira)   Encontro de Formação – Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental visitarão um Abrigo e 
participarão de grupos de discussão, momentos de animação, oração, reflexão e lazer, como jogos e banho de piscina. 

 06/10 (sexta-feira)   Noite do Pijama – Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental vivenciarão uma noite 
fantástica, cheia de alegria e repleta de surpresas. 

 09/10 (segunda-feira)   Jogos Variados – Neste dia, os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental terão 
muita animação, brincadeiras e jogos. 

 11/10 (quarta-feira)   Encontro de Formação – Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental visitarão um Abrigo 
e participarão de grupos de discussão, momentos de animação, oração, reflexão e lazer, como jogos e banho de piscina. 

 12/10 (quinta-feira)   Dia de Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças – Não haverá aula neste dia. 

 16/10 (segunda-feira)   Brega e Chic e Gelando a Cuca– Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 
deverão vir trajados de forma brega ou chique. Haverá um desfile para a eleição do mais brega e do mais chique. Usar a 
imaginação. Em seguida, será a festa do dindim. 

 17/10 (terça-feira)   Gincana – alunos do 4º e 5° ano do Ensino Fundamental. 

 19/10 (quinta-feira)   Dia do Piauí: Não haverá aula neste dia. 

 28/10 (sábado)   Encontro de Formação – Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental visitarão um Abrigo e 
participarão de grupos de discussão, momentos de animação, oração, reflexão e lazer, como jogos e banho de piscina. 

 31/10 (terça-feira)   Halloween – A cultura do Halloween sairá dos livros de Inglês e invadirá os corredores da 

Escola. Neste dia a escola estará toda enfeitada, para que os alunos possam aprender tanto na teoria, quanto na prática, 

um pouco mais sobre cultura norte-americana do “Trick or Treat (doces ou travessuras)”. Para isso, alunos e 

professores se vestirão com fantasias típicas do dia das bruxas. 

 08/11 (quarta-feira) – (antecipação) Dia da Consciência Negra – A história da África, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura africana e sua importância na formação da sociedade brasileira.  

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 
 

“A paz está na boa educação”. 


