
                                                             

                                 COLÉGIO SANTO ANTÔNIO 
                                                         

                                                         Senhores Pais ou Responsáveis, 
                                                                                                         

                             REFERENTE ÀS COMEMORAÇÕES SOBRE O DIA DO ÍNDIO 
 

No dia 19 de abril comemora-se o DIA DO ÍNDIO, contudo, a importância desses povos para 
a FORMAÇÃO CULTURAL DE NOSSO PAÍS, vai além de uma simples lembrança. Sendo assim, durante 
a semana que antecederá a data oficial, nossas crianças viverão momentos significativos de reflexão 
e construção da aprendizagem, referentes à cultura, alimentação, vestimenta entre outros aspectos. 

Vale ressaltar, que o lúdico é muito importante na Educação Infantil e faz parte da 

construção de conceitos e significados. Sendo assim, caracterizaremos nossas crianças com 

vestimentas semelhantes as dos indígenas, como forma de aproximá-los do real e no mesmo dia elas 

degustarão alimentos típicos indígenas. 

Portanto, atenção: 

 QUANTO À VESTIMENTA: No dia 17 de abril (terça-feira) as crianças 

do Grupo 02 ao 1° ano deverão usar POR BAIXO DO FARDAMENTO NORMAL, 

SUNGA (meninos) e BÍQUINE (meninas). 

 QUANTO AO LANCHE INDÍGENA: Também no dia 17/04, as crianças 

deverão trazer (em porções individuais) alimentos que se aproximem da 

alimentação indígena: aipim cozido, batata doce, milho cozido, beiju, frutas...  

OS ALIMENTOS ACIMA SÃO OPCIONAIS. 

OBS.: Caso a criança tenha alguma intolerância alimentar, informar à professora. 

REFERENTE AO BAILE DE MICARETA 

A Micareta de nossa cidade é uma Manifestação Cultural Popular que modifica, por alguns 

dias, a estrutura da nossa cidade.  

Aproveitamos para realizar RODAS DE REFLEXÃO sobre os cuidados, prevenção e aspectos 

culturais possíveis de serem trabalhados. Realizaremos nosso TRADICIONAL BAILE DAS MARCHINHAS 

CARNAVALESCAS COM CANTIGAS INFANTIS E APROPRIADAS PARA UMA ESCOLA FRANCISCANA.  

Nosso baile será realizado no dia 18 de abril (quarta-feira) e as crianças poderão vir 

USANDO FANTASIAS OU ROUPAS LEVES E COLORIDAS. O baile será INTERNO E NO HORÁRIO NORMAL 

DE AULA.  
 

MATUTINO 

Educação Infantil: Das 8:00h às 8:40h  (na quadra) 

Fundamental I: Das  10:40h  às  11:20h (na quadra) 
 

VESPERTINO 

 Devido a redução do horário no turno vespertino, que nesse dia será até às 16:00h, e aos 
cuidados com o acesso e segurança dos pais, ao circuito da Micareta, que fica localizado nas 
imediações do nosso Colégio, o baile do vespertino acontecerá das 14:00h às 14:40h (na quadra), 
para Educação Infantil e Ensino Fundamental I.     

                                             
ATENÇÃO: NO DIA 18/04 ENCERRAREMOS AS ATIVIDADES DO TURNO VESPERTINO ÀS 16:00h. 
                    PERÍODO DE RECESSO DA MICARETA: 19 à 23/04/2018. 
                    RETORNAREMOS AS NOSSAS ATIVIDADES NO DIA 24/04/2018. 
 
                                                                                                            Atenciosamente,  
                                                                                                      Coordenação Pedagógica  


