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Prezada Família: 

 

É com imenso prazer que aguardamos o evento que marca a culminância de 

um projeto muito especial do 1º ano do EF: o Vernissage. Esse é um momento 

único, em que os estudantes fazem uma apresentação artístico-musical que mostra 

parte da caminhada de 2018, bem como marca a abertura da Exposição de Arte 

preparada pelos pequenos. O evento intitulado “Memórias do 1º ano EF” será 

realizado nos dias 22 (turmas 10 a 14) e 23 de novembro (turmas 15 a 19), às 

20h, no Pátio Central do Colégio.  

Neste ano, atentando para a temática abordada, as criações farão referência 

às memórias de aprendizagem da trajetória do 1º ano EF. Os marcos representados 

foram escolhidos pelos próprios estudantes refletindo sobre os momentos que 

consideraram significativos. 

Para a apresentação artística no Vernissage, solicitamos que os estudantes 

venham vestidos conforme a orientação que segue: 

 

 

É importante destacar a necessidade de a roupa ser confortável, permitindo 

os movimentos das encenações.  

Registramos que no dia do Vernissage as turmas da tarde têm seu horário 

de saída alterado para as 16h. Além disso, destacamos a importância da 

participação e presença de todos os estudantes na atividade.  

Contamos com a colaboração de todos para que este espetáculo seja um 

sucesso. 

 

Atenciosamente, 

 

Professoras do 1º ano EF 

 

 

Circ. 598/2018/CP 

Porto Alegre, 01 de novembro de 2018.  

Turma Abordagem Roupa 

Turmas 10 e 15 Folclore 

Bermuda jeans, tênis e camiseta 

COLORIDA DE LIVRE ESCOLHA. 

Cabelo Maluco. 

Turmas 11 e 16 
Gincana 

Interdisciplinar 

Bermuda jeans ou calção, tênis e 

camiseta de TIME. 

Turmas 12 e 17 Festa do caderno 
Bermuda jeans, tênis e camiseta 

AZUL customizada com letras. 

Turmas 13 e 18 Ciranda da Leitura 
Caracterização de um personagem 

do Sítio do Pica-pau Amarelo. 

Turmas 14 e 19 Ciência e descoberta 

Bermuda jeans, tênis e camiseta 

VERDE. Boné ou chapéu de 

explorador. Lanterna -  colocar o 

nome e trazer com antecedência. 


