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“Carnaval é a alegria popular. Direi
mesmo, uma das raras alegrias que
ainda sobram para a minha gente
querida.[..].. Brinque, meu povo
querido! Minha gente queridíssima. É
verdade que quarta-feira a luta
recomeça. Mas, ao menos, se pôs
um pouco de sonho na realidade
dura da vida!”
.

Destaques do período
Reinício Em Cena| Boas vindas e reencontro das
crianças foi a cena que predominou no início do Novo
Ano. Foram realizadas também atividades de
planejamento, rematrícula etc

Criatividade

Em
janeiro, começamos as aulas explorando cores, texturas
e formas. Esses elementos favorecem as funções
cognitivas essenciais ao desenvolvimento infantil. O
contato com a massa de modelar e o bloco de montar
oferece
à
criança
a
oportunidade de
explorar
sua
criatividade
e
estimular várias
habilidades
sensoriais,
motoras
e
sociais.
Já
em
fevereiro,
promovemos atividades
lúdicas para estimular a
compreensão
do
carnaval
como
uma
atividade
cultural,
proporcionando
a
experiência
de
criar
máscaras coloridas e
cartazes com a história
do carnaval além de
explorar a música do
tema¨carnaval do mundo
BITA.

Passeios
Teatro do Rio Mar : 09/01 - Agradecimentos a Aventura
Entretenimento, pelos convite feito ao grande
espetáculo ao lado. Um espetáculo que trata dos
encontros de grandes artistas da MPB ao longo da
história: Gil e Caetano, Erasmo e Roberto Carlos e entre
outros.
17 de janeiro: Ganhamos um presente de Luciana
Sampaio,
uma
de
nossas
voluntárias. Elas
nos presentou
com uma ida
ao
Gamebox
no Rio Mar. Foi
uma tarde de
alegria
e
brincadeira.

Espiral das Artes| evento realizado no dia 18/01, na
Pç Dr José Vilela /Recife, que promove a diversidade
artística e cultural, Feira de artesanato e a ação
”Espiral Solidário” trazendo ao público, nesta 3ª edição
a Em Cena Arte e Cidadania. Uma realização:
@culturaiminente.
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