BRINCAR
PARA
CELEBRA
R
A VIDA!

A vida deve ser uma celebração contínua, cheia de
luzes, cores, brincadeiras e muita alegria, um
verdadeiro festival...
O dia mais feliz é aquele que você se faz especial!

Fones: (75) 9117-7590 (Haíssa) / 8245-6837 (Jal) / 9144-1170 – 3223-7400 (Beth)

09/10 (SEXTA-FEIRA
OFICINA GKIDS
- Nesta manhã acontecerá à introdução da
linguagem de programação, com o instrutor – Aécio
Júnior.
O Greenfoot é um evento de tecnologia destinado
ao público jovem infantil, a partir de 5 anos de
idade, que busca ensinar programação e um pouco
de eletrônica para as novas gerações, de maneira
mais descontraída e cheia de diversão.
 ATENÇÃO:
- Local: Escola Criativa
- Usar uniforme completo + tênis.
- Trazer lanche
* Horário: 07:30h às 12:10h.
* Haverá aula de rotina.

CAMPANHA SOCIAL
Estaremos recebendo doações de brinquedos por
parte dos alunos. Os mesmos podem ser novos, ou usados
em boa conservação.
A caixa para recebimento das doações já está no
pátio da escola. Contamos com a sua solidariedade e
parceria!
Caçadores de Sorrisos
Feira de Santana – Ba
Facebook: Caçadores de Sorrisos / Instagram: Caçadores de Sorrisos
E-mail: caçadores.de.sorrisos9@gmail.com

05/10 (SEGUNDA-FEIRA
08/10 (QUINTA-FEIRA)

ABERTURA COM UM ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL
SURPRESA DE UMA COMPANHIA DE TEATRO DO RIO DE
JANEIRO
- Louvor com Marcos Rocha e Diego Ferreira – “Celebrando a Vida!”
- Local: Escola Criativa
- Horário: Das 07:30h às 12:10h

- Neste dia teremos músicas, brincadeiras, jogos e apresentações com os alunos
utilizando a Língua Inglesa, sob o comando da Pró Aline.
- Local: Escola Criativa
- Horário: Das 07:30h às 12:10h
- Usar uniforme completo, inclusive o tênis.
- Trazer lanche.
* Haverá aula de rotina.

 ATENÇÃO:
- Trazer lanche.
- Usar uniforme completo, inclusive o tênis.
* As crianças irão mergulhar em uma tremenda aventura, onde os personagens
além de corajosos, são muito queridos pelas crianças de todas as idades. Se
preparem porá assistir muita confusão e diversão desses aventureiros.
- Valor da programação: R$ - 10,00
* Haverá aula de rotina.

06/10 (TERÇA-FEIRA)
POLLY SHOW

07/10 (QUARTA-FEIRA)
CIRCO NA ESCOLA

* Haverá aula de rotina das 07:30h às 12:10h.
PROGRAMAÇÃO À TARDE:
* As crianças sairão da escola às 14:00h num ônibus com destino ao Espaço Feira
Social Eventos, situado na Avenida Maria Quitéria.
* Os pais pegarão seus filhos na escola às 17:00h.
 No local haverá:
- Brinquedos diversos.
- Show da Polly (animadora).
- Maquiagem, tatuagem, decoração de
unhas e cabelos.
- Cinema.
- Ônibus boate.
- Lanche oferecido no local: pizza, suco
ou refrigerante.
- Equipe de primeiros socorros.
* Usar uniforme completo + sandália.
* Valor para custear todas as despesas: R$ 30,00.

Palhaços
Malabaristas
Contorcionista
Equilibrista
e muito mais...
- Receberemos artistas circenses que apresentarão um espetáculo cheio de magia,
encanto e alegria.
- Serão oferecidos às crianças cachorro-quente, suco, refrigerante, pipoca e
pirulito.
- Valor: R$ 10,00
- Local: Escola Criativa
- Horário: 07:30h às 12:10h
- As crianças poderão usar roupa comum e as que desejarem poderão usar
fantasias.
* Haverá aula de rotina.
 HAVERÁ TAMBÉM:
- Banho de piscina para o 5º ano na residência
de Pró Viviane (Alameda das Mangueiras, nº 83
– Cidade Nova). As crianças que estiverem
autorizadas a entrar na piscina, deverão vir
vestidas com roupa de banho (sunga, maiô ou
biquíni) e trazer material de higiene + 1 muda
de roupa.
- Trazer: 200g de carne, calabresa ou frango + suco ou refrigerante + 1 lanche
extra.

- Horário: 12:30h às 16:00h.
* Os pais deverão buscar seus filhos às 16:30h na Escola.

