
A festa da família está chegando! 
E a sua participação vai tornar esta data ainda mais especial. 

Tradicionalmente, nossa festa promove a integração da comunidade escolar, valoriza a fraternidade, a amizade e a convivência harmoniosa. 

Encontros como esse proporcionam aos nossos alunos uma troca de experiências que vão ficar para sempre gravada em suas vidas! 

O tema escolhido para a Festa da Família desse ano foi “Passeio de trem pelos continentes das artes”. Um espetáculo que vai reunir alunos da 

Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental em uma grande apresentação artística. Teremos também exposições de trabalhos, feira do 

empreendedorismo, feira tecnológica, oficinas Maker, entre outras atividades e momentos de integração entre os alunos e suas famílias. 

Além de todas as atividades, vamos aproveitar esse encontro para praticar o bem promovendo a entrada solidária!  

No dia da Festa da Família, traga 1kg de alimento não perecível para doação!   

Os alimentos arrecadados serão entregues para a ONG Casa Vida! 

A cidadania está em nosso DNA!  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ABAIXO: 

ESPETÁCULO “Passeio de trem pelos continentes das artes”: 

ESTAÇÕES TURMA HORÁRIO/TEMPO ESTIMADO 

Abertura  13h30min.  

Maquinistas Maternal (Corujinha e Laranjal) 13h50min 15min. 

Estação Brasil – homenagem às artistas 
brasileiras 

Jardim I (Corujinha e Laranjal) 14h05min 15min. 

Estação Brasil – homenagem aos pintores 
brasileiros 

Jardim II (Corujinha e Laranjal) 14h20min. 15min. 

Estação México - Estação EUA 1º ano turmas 11 (Centro e Laranjal) 14h35min. 15min. 

Serviço de bordo  Jardim III (Corujinha) 14h50min. 15min. 

Estação Itália – Homenagem a Leonardo 
da Vinci 

Turma 43 (centro) 15h05min 10min. 

Estação Portugal - Estação Espanha - 
Estação França 

1º ano turmas 12(Centro e Laranjal) e 13 
(Centro) 

15h15min. 20min. 

Estação Bélgica - Estação Países Baixos - 
Estação Holanda 

2º ano turmas 21 e 22 (Centro) e Turma 
21(Laranjal) 

15h35min. 20min. 

Estação Noruega - Estação Alemanha - 
Estação Áustria - Estação Síria  

3º ano turmas 31 e 32 (Centro e Laranjal) 15h55min. 25min. 

Estação Rússia - Estação Japão - Estação 
Índia 

4º ano turmas 41 e 42 (Centro) e 41 ( Laranjal) 16h20min. 20min. 

Serviço de bordo  Jardim III (Laranjal) 16h40min. 15min. 

Estação África do Sul - Encerramento  Turma 42 (Laranjal) 16h55min.  

 

FEIRA DO EMPREENDEDORISMO E FEIRA TECNOLÓGICA- Apresentação do projeto de empreendedorismo comcomercialização dos 

produtos criados pelos alunos nas miniempresas e exposição das maquetes makers representando cada empreendimento. Cada pai deve 

consultar a escala de horário de seu filho com a professora a partir de quarta-feira.  

          Outras atividades: 

UNIVERSO DAS HABILIDADES  

-Planetário (Sala Escura) 

- Modelix (Clube da Robótica) 

- Quiz do Inglesão (EnglishOn) 

- Hora do Conto (Colab Space) 

- SM Led Race e jogos (Ateliê Maker) 

- Equipe BeeTech (Clube da Robótica) 

- Oficina Maker (Espaço da Criatividade) 

- Construção de robôs (Clube da Robótica) 

- Música e Tecnologia (Lab. de Informática) 

- Experimentos científicos (Espaço Científico) 

- Inauguração do Museu de História Natural SM 

- Xadrez de mesa e Xadrez gigante (Matemágica) 

- Computação desplugada (em frente ao Clube da Robótica) 

 

 

Data: 05 de outubro 

Horário: 13h30min 

Local: Unidade Altos do Laranjal 

UNIVERSO DO MOVIMENTO  

- Brinquedos infláveis 

- Distribuição de erva-mate. Traga seu kit chimarrão  

- Feira PET e Feira de Adoção  

- Praça de Alimentação Empreendedora (próx. ao 

bar) 

  

                       UNIVERSO LIVRE 

- Circuito de atividades 

- Mini-fazendinha  

- Jogos e dinâmicas integradoras 

- Relax Time 

- Inauguração da quadra de Beach 

Tênis(Monte sua dupla e venha participar!) 

 

 

 

 

 

 

    

Tudo está sendo preparado com muito carinho.  

Aproveite a programação e prestigie todos os espaços. 

 

CONCENTRAÇÃO - Todos 

os alunos deverão estar na 

escola 45 min. antes de sua 

apresentação. O local para 

concentração será nas salas de 

atividades localizadas acima 

da cantina (Fundamental I) e 

no camarim (Educação Infantil 

- acesso pela escada lateral do 

palco). Caso prefiram, os 

alunos podem se caracterizar 

antes e vir prontos de casa!  

Após as apresentações, os pais 

devem encontrar seus filhos 

no Universo do Conhecimento 

e se dirigir a sala de aula 

identificada com a turma dele 

(salas de aula c07 a c012 com 

identificação na porta).  

 

- Exposição Ed. Infantil  

(Salas c03 e c01) 

UNIVERSO DO CONHECIMENTO 


