
 

 

“A participação da famílias nos projetos e atividades 
constitui uma riqueza e um benefício, porque, em sua perspectiva, oferecem dados e experiências que só 

eles possuem e podem oferecer.” 

Trecho adaptado do NMPE 

Belo Horizonte, 26 de março de 2019. 

Prezadas famílias e/ou responsáveis, 

Conforme previsto em nosso Calendário Escolar de 2019, no sábado, dia 06 de abril, das 9h às                 

12h, teremos a tradicional Festa da Família Imaculada. Será uma ótima oportunidade para a              

integração de toda a nossa Comunidade, com jogos e atividades entre alunos, professores e              

famílias.  

Os alunos do Infantil e Fundamental I realizarão uma apresentação musical de abertura. Eles              

deverão vir com uma blusa branca para a apresentação. 

As alunas do Ballet/Jazz do NECIC também realizarão uma apresentação na abertura e             

deverão estar com o uniforme de dança. 

Durante o evento, a Banda do CICBH realizará algumas apresentações. 

Neste dia, também contaremos com a presença do Grupo Circense Alônico, com diversas             

intervenções artísticas com os alunos e as famílias. 

A Cruz Vermelha estará presente dando orientações sobre os cuidados para evitar acidentes             

domésticos com crianças. 

Com o sucesso da nossa Feira de Alimentos Orgânicos às quartas-feiras, os agricultores da              

Serra do Rola Moça também estarão presentes, vendendo os produtos fresquinhos e            

naturais.  

Nossa Capela estará aberta para visitação. 

Para que nossa Festa da Família seja ainda mais especial, pedimos que as famílias se               

organizem com os filhos e os amigos e façam um delicioso piquenique. Lembrem-se de trazer               

lanches saudáveis e uma toalha. Será um momento de confraternização e descontração. 

PROGRAMAÇÃO: 
(Sujeita a alteração sem aviso prévio) 

9h - Acolhida das famílias 

9h10 - Oração da Família e apresentações de alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental              

I e Ballet/Jazz NECIC. A concentração será realizada na quadra da mangueira – ao lado do                

Totó, junto às professoras de cada turma, pontualmente às 9h. 



9h40 às  11h40 

PIQUENIQUE  

- Educação Infantil  - Área do parquinho 

- Fundamental I, II, Médio e EJA - Gruta, quadra da mangueira, área da Cantina 

 

9h40 às 10h40  

- Jogos e brincadeiras para o Fundamental I (Quadra principal)  

- Oficina de Capoeira NECIC (Quadra de Vôlei) 

9h40 às 10h40 - Jogos e brincadeiras para a Educação Infantil (Quadra coberta do parquinho) 

10h às 10h40 - Oficina de Dança da EJA (Quadra coberta) 

 

10h40 às 11h30 - Oficina de Judô NECIC (Quadra coberta) 

 

10h40 às 11h40 - Jogos finais (Futsal, Handebol e Dodgeball) para o Fundamental II e Ensino 

Médio (Quadra principal) 

11h40 - Encerramento 

_______________________________________________________________________ 

Seguem abaixo algumas informações e orientações para que este dia seja bastante            

organizado e prazeroso: 

- A entrada acontecerá pela portaria da rua Aimorés. Não será necessária a apresentação de               

convite. 

- As crianças ficarão sob a responsabilidade de suas famílias durante todo o evento. 

- Neste dia, a cantina funcionará normalmente. Teremos a venda dos doces da EJA, festival de                

sorvete da 3ª série do Ensino Médio, refrigerante e água mineral da Pastoral. 

- Não será necessário o uso do uniforme. Sugerimos que as famílias venham com roupas leves                

e confortáveis para aproveitarem as atividades recreativas.  

- As atividades para a Educação Infantil serão realizadas na quadra próxima ao parquinho.  

- As atividades para o Fundamental I, II, Médio e EJA serão realizadas na quadra principal,                

contando com a participação das famílias, alunos e professores. 

- A venda de produtos será realizada somente em dinheiro, exceto na Cantina. Sugerimos que               

as famílias tragam dinheiro trocado. 

Vamos todos participar da Festa da Família! 

  

 

Sérgio Martins Duarte Virginia Gris Ceolin 

                                 Diretor Vice-diretora / Coordenadora pedagógica  


