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Prezada Família: 

É com imenso prazer que aguardamos o momento especial de 

lançamento do livro e sessão de autógrafos do 2º ano, evento que marca a 

culminância do Projeto Pequenos Escritores. O evento será realizado na manhã 

do dia 10 de novembro, no Teatro Carlos Urbim, Av. Sepúlveda, entre o Margs e o 

Memorial do RS, como parte da programação da Feira do Livro de Porto Alegre. 

Antes da sessão de autógrafos, faremos uma breve apresentação artística, 

que expressará corporalmente parte do trabalho realizado. Para esta apresentação 

cada estudante deverá, com o auxílio de sua família, caracterizar-se do seguinte 

personagem. 

 

TURMA PERSONAGEM 
ORIENTAÇÕES PARA AS CUSTOMIZAÇÕES 

DAS FANTASIAS 

28 

 

Uma 

aventura 

no Central 

Park 

(  ) Coelho 

(  ) Borboletas 

(  ) Cachorro 

 

* Shorts jeans 

*Customizar uma camiseta representando o 

animal escolhido com a cor e as características 

dele  

*Pintura de rosto com características do animal  

*Caracterização e/ou customização de acessórios 

e adereços para representar a cabeça e cauda do 

animal. Confecção de asas e anteninhas para a 

borboleta  

*Calçado: tênis ou sapatilha. Use a criatividade 

para representar as patinhas do seu animal.  

(  ) Homem de 

terno  

*Shorts e camiseta preta com gravata 

*Calçado – tênis 

(  ) Prefeito 

*Pijama com Roupão 

*Faixa escrito “Prefeito” 

*Calçado: Pantufas infantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos com a colaboração de todos para que possamos tornar esse 

momento um verdadeiro espetáculo. Use sua imaginação, aproveite materiais e 

envolva seu filho nesta construção! Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a 

professora da turma. 

 

Atenciosamente,                                    

Professoras do 2º ano EF e Coordenação Pedagógica 

 

Circ.521/2018/CP 

Porto Alegre, 11 de outubro de 2018. 

Atenção! A caracterização deverá estar pronta para o dia 10 de novembro. 

Horário de apresentação de cada turma: 

8h – Turmas: 21 e 22 

9h – Turmas: 24, 26 e 27 

10h – Turmas: 23 e 29 

11h – Turmas: 25 e 28. 

Estar no local com 20min de antecedência. 

 


