
Aos Pais, Mães, ou demais Responsáveis do Ciclo 3, 

Com grande alegria, estamos organizando o evento Apoio Articulando - 

Artes, Música e Literatura, momento importante para o Colégio Apoio, em que as 

múltiplas linguagens artísticas se integram e se complementam. 

Este ano, escolhemos o título “No pisar das brincadeiras, as infâncias 

aparecem”, pois sabemos que nessa fase da vida, as relações afetivas se 

estabelecem através do brincar. O nosso olhar também se voltou para perceber 

diferentes infâncias ou diferentes contextos em que as infâncias acontecem, ora 

representando brinquedos das tradições, ora conhecendo histórias da infância de 

alguns/algumas Mestres e Mestras da Cultura Pernambucana, como também, as 

abordagens de artistas que representaram essa fase da vida sob diferentes pontos 

de vista. 

Para este evento, o comparecimento de todos(as), prestigiando os 

trabalhos desenvolvidos em: Artes Visuais, Música e Literatura, será de fundamental 

importância. 

Então, convidamos vocês para, no dia 26/11, prestigiarem as Exposições  

Artística e Literária e as apresentações preparadas por professores(as) e alunos(as), 

como resultado das vivências e construções realizadas ao longo do ano. 

Será um encontro interativo, rico em trocas e significados, através do qual 

os sentimentos, ideias, memórias e valores aparecem, estabelecendo o diálogo com 

as expressões visual, sonora, corporal, verbal, entre outras. 

Portanto, sejam bem-vindos(as), com o coração e mente carinhosamente 

abertos!  

Turmas 

Manhã 

Programação/ 

Algumas informações importantes 

4os  Anos 

A/B/C 

Visita guiada à Exposição 

de Artes Visuais e Literatura 

 Horário: às 8h30 

Local: Galpão do Ciclo 3 e 

corredores do térreo 

Traje dos(as) alunos(as): 

Roupa branca 

Apresentação de Literatura 
(Língua Portuguesa e 

Inglesa) 

 Horário: às 9h15 

Local: Quadra do colégio 

Traje dos(as) alunos(as): 

Roupa branca 



 5os  Anos 

A/B/C 

Apresentação de Música e 

Literatura (Língua 

Portuguesa e Inglesa) 

 Horário: às 8h30 

Local: Quadra do colégio 

Traje dos(as) alunos(as): 

Bermuda ou calça branca e 

blusa colorida 

Visita guiada à Exposição 

de Artes Visuais e 

Literatura 

 Horário: às 9h15 

Local: Galpão do Ciclo 3 e 

corredores do térreo 

Traje das crianças: 

Bermuda ou calça branca e 

blusa colorida 

Turmas 

Tarde 

Programação/ 

Algumas informações importantes 

 4os  Anos 

D/E 

 

Visita guiada à Exposição 

de Artes Visuais e Literatura 

 Horário: às 16h15 

Local: Galpão do Ciclo 3 e 

corredores do térreo 

Traje dos(as) alunos(as): 

Roupa branca 

Apresentação de Literatura 

(Língua Portuguesa e 

Inglesa) 

 Horário: às 17h 

Local: Quadra do colégio 

Traje dos(as) alunos(as): 

Roupa branca 

5os  Ano 

D 

Visita guiada à Exposição 

de Artes Visuais e Literatura 

 Horário: às 16h15 

Local: Galpão do Ciclo 3 e 

corredores do térreo 

Traje dos(as) alunos(as): 

Bermuda ou calça branca e 

blusa colorida 

Apresentação de Música e 

Literatura (Língua 

Portuguesa e Inglesa) 

 Horário: às 17h 

Local: Quadra do colégio 

Traje dos(as) alunos(as): 

Bermuda ou calça branca e 

blusa colorida  

Contamos com a presença e participação de vocês! 

Direção, Coordenação e Professores(as) do Ciclo 3 


