CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA MAIS
Ensino Fundamental I
2º ao 5º ANO
Natal, 09 de agosto de 2019
PROGRAMAÇÃO:
ENCONTRO DE SABERES E FAZERES POPULARES 2019
Senhores pais e/ou responsáveis,
Considerando a continuidade do projeto Amor às tradições, conforme já divulgado na página 30 de nosso
Informativo 2019, realizaremos, na semana de 14 a 16 de agosto, o Encontro de Saberes e Fazeres
Populares, com o subtema Redinha: sabores e saberes. O projeto prioriza as manifestações do folclore e
da cultura popular brasileira, com destaque especial para o Nordeste e, principalmente, o bairro da Redinha,
em Natal, Rio grande do Norte.
Sendo assim, esse momento tem o objetivo de ressaltar a importância das manifestações culturais
regionais para a formação cultural e intelectual dos nossos alunos.
Compartilhamos, a seguir, a sugestão de figurinos.
 2º ano matutino - Ciranda
 Meninas: blusa lisa e saia estampada e/ou colorida;
 Meninos: bermuda e camiseta.
 2º ano vespertino - Poema Vida de índio, de Edmar Batista, e apresentação da dança caiapó
 Meninos e meninas: camiseta amarela, short da educação física e cocar de índio.
 3º ano - Turismo e manifestação cultural na Redinha
 Meninos e meninas: roupas coloridas.
 4º ano - A dança do Boi Calemba
 Meninas: roupa azul ou vermelha.
 Meninos: fardamento com adereços (confeccionados na escola).
 5º ano - Cordéis: representação poética da Redinha
 Meninos: bermuda e camiseta (cores claras).
 Meninas: vestido ou saia e blusa (cores claras).
Programação:
De 14 a 16 de agosto – Feirinha de artesanato no pátio do prédio do EF I.
De 14 a 16 de agosto – Apresentações dos alunos para a comunidade interna da escola, no pátio do prédio
do EF I.
 2º ano: 14/08 - 11h (matutino) e 17h (vespertino).
 3º ano: 15/08 - 11h (matutino) e 17h (vespertino).
 4º ano e 5º ano: 16/08 - 11h (matutino) e 17h (vespertino).
Contamos com a colaboração dos senhores e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica.

