
 
 

 
Circular número: 161/2018 | Data: 1/10/18 
 
Assunto: Programação da Semana da Criança – AI (1º ao 5º ano) 
 
Srs. Responsáveis: 

  
O Colégio Marista São Pedro está organizando uma programação bem especial para a Semana da 

Criança. Como forma de valorizar a infância, realizaremos atividades artísticas, lúdicas e divertidas 
proporcionando a vivência de momentos alegres e prazerosos aos nossos estudantes. 
  
 Segue abaixo a programação completa da Semana da Criança: 

 

 
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA – AI 

 

 8/10 (segunda-feira):  Oração pelo Dia da Criança – 13h30 – Saguão do colégio 
 
Gesto Solidário 
                         
Cada criança poderá trazer um brinquedo novo ou usado para entregar no momento da oração. A doação 
dos brinquedos será destinada para crianças necessitadas da Escola Estadual Alvarenga Peixoto (Ilha 
dos Marinheiros). 
 

              Dia do Jogo – os estudantes poderão trazer jogos diversos. 
 

 9/10 (terça-feira): 
 
Recreio Divertido 
 
Visita ao Sítio Pé na Terra – 1º ano – informações conforme circular enviada anteriormente. 
 

 10/10 (quarta-feira):    
 

       Show de Talentos –  14h - Ginásio 
            Os estudantes interessados em participar do Show de Talentos deverão fazer as inscrições diretamente 

com a professora da turma até 8/10. 
             

   Dia da Fruta 
   Os estudantes nesta tarde receberão um complemento especial no seu lanche (fruta da época) oferecido 

pelo GESP - Grêmio Estudantil. Todos deverão trazer seu lanche normalmente.  
 

 11/10 (quinta-feira): 
 

Penteado Maluco/Dia da Fantasia – 16h – Pátio Central 
Nesta tarde realizaremos o desfile do “Penteado Maluco”. Os estudantes que desejarem participar deverão 
vir com o seu penteado pronto e vestidos com fantasias. Use sua criatividade e imaginação. 
 
Visita à Fazenda Quinta da Estância – 2º ano – informações conforme circular enviada anteriormente. 
 

 12 e 15/10 (sexta e segunda-feira): 
      Feriado - Nossa Senhora Aparecida e Dia do Professor – não haverá aula nestes dias. 

 
          Contamos com a participação de todos. 
 
Atenciosamente, 
Equipe Diretiva 
 
 
 


