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Comunicado Nº 12/2022 

NAP I  Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental   

                                                                                                     Recife, 27 de abril de 2022. 
                                         

COMUNICADO SOBRE FESTIVAL LITERÁRIO DO MARISTINHA 

(Educação Infantil e 1º ano EF) 
 

 

 
  

Prezada Família: 
 

  Desde o início de abril, estamos apresentando, aos nossos educandos, um repertório variado de 

alguns artistas consagrados da Literatura Brasileira Infantil, entre eles(as): Vinicius de Moraes, Ruth Rocha, 

Sérgio Capparelli, José Paulo Paes, entre outros. As crianças vêm se envolvendo e se divertindo com as 

poesias vivenciadas e, no próximo sábado, dia 30/04/2022, realizaremos o nosso SEGUNDO FESTIVAL 

LITERÁRIO, culminando o projeto . 

 Será um momento de socialização dos conhecimentos construídos, oportunizando que cada turma 

faça a sua apresentação para as demais turmas. Iremos realizar a culminância desse projeto no Auditório 

do Colégio, que tem uma capacidade limitada de pessoas. Sendo assim, contaremos apenas com a 

participação de 02 (dois) familiares de cada educando(a), para prestigiar o nosso Festival Literário. 

Ressaltamos que as apresentações serão postadas nos stories do Instagram do Colégio (@maristasaoluis), 

para que todos possam visualizá-las. 

Iremos realizar cada apresentação em seu respectivo turno, mas com um horário reduzido: 

1. Educandos da manhã: das 10h às 12h. As apresentações começarão pontualmente às 10h30. 

2. Educandos da tarde: das 13h30 às 15h30. As apresentações começarão pontualmente às 14h. 
 

Observações: 
  

1. Pedimos que os educandos cheguem, pela manhã, a partir das 10h, e à tarde, a partir das 13h30, e 

sejam entregues às respectivas Professoras e Auxiliares, nas salas 35, 34 e 33, próximas ao Auditório. 

2. Ao entregar seu(sua) filho(a) à professora, a dupla de familiares deve encaminhar-se ao Auditório, 

apresentar as senhas na entrada e sentar-se nos lugares que não estejam reservados. As crianças 

ficarão todo o tempo com suas respectivas professoras, só sendo entregues à família ao final de todas 

as apresentações. 

3. Orientamos trazer a  da criança (com identificação). 

4. Não teremos momento de lanche, visto que serão duas (2) horas de atividades e de permanência no 

Colégio. Por isso, ressaltamos a importância de todas crianças virem alimentadas de casa. 
 

Observe a tabela contendo as apresentações e trajes para cada ano/turma: 
 

SEGUNDO FESTIVAL LITERÁRIO 

DATA: 30/04/2022 (SÁBADO) 

TURMA - PROFESSORA ARTISTA CONTEMPLADO TRAJE 

Maternal II A  Ludmila Vinicius de Moraes Camisa lisa preta e short jeans. 

Maternal II B  Cleicy Emanuelle Vinicius de Moraes 
Camisa lisa preta e short jeans. 
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Maternal III A  Catarina  Vinicius de Moraes Camisa lisa branca e short/bermuda da farda. 

Maternal III B  Sheila  Vinicius de Moraes Camisa lisa amarela e short/bermuda da farda. 

Maternal III C  Mariana Alves   Vinicius de Moraes Camisa lisa amarela e short/bermuda da farda. 

Maternal III D  Manuela Cristina Vinicius de Moraes 
Camisa lisa (de qualquer cor) e short/bermuda 

da farda. 

1º ano A EI  Manuela Martins Ruth Rocha 
Camisa lisa (de qualquer cor) e short/bermuda 

da farda. 

1º ano B EI  Marilene  Ruth Rocha 
Camisa lisa (de qualquer cor) e short/bermuda 

da farda. 

1º ano C EI  Wanessa Ruth Rocha Camisa lisa branca e short jeans. 

1º ano D EI  Jaqueline Ruth Rocha Camisa lisa branca e short jeans. 

2º ano A EI  Tayana  Sérgio Capparelli Roupa branca. 

2º ano B EI  Bruna  Sérgio Capparelli Camisa lisa amarela e short/bermuda da farda. 

2º ano C EI  Patrícia  Sérgio Capparelli Camisa lisa amarela e short/bermuda da farda. 

2º ano D EI  Silvana  Sérgio Capparelli 

Camisa lisa na cor ______________, 

short/bermuda da farda, peruca de palhaço e 

pintura no rosto (se a criança desejar). 

1º ano A EF  Renata  José Paulo Paes Fardamento completo. 

1º ano B EF  Mariana Cavalcanti  José Paulo Paes Fardamento completo. 

1º ano C EF  Tânia  
Educandos do 1º ano C  

EF 
Fardamento completo. 

1º ano D EF  Maria Luiza Toquinho Fardamento completo. 

1º ano E EF  Danielle  José Paulo Paes Fardamento completo. 
 

Contamos com a participação dos educandos do Maristinha, nessa vivência de aprendizagem e de 

valorização da nossa cultura! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atenciosamente, 

 

Lucielma Ribeiro                                                                        Suyenne Macedo 

Vice-diretora Educacional                                              Coordenadora Pedagógica  NAP I (Maristinha)                                                                                        
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