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Salvador, 26 de julho de 2017.  

 

“Você me mandou cantar 

Pensando que eu não sabia 

Pois eu sou que nem cigarra 

canto sempre todo dia.” 
 

 

Querida Família, 

 

O mês de agosto está chegando, e com ele novas possibilidades de vivenciar as nossas tradições, 

como lendas, parlendas, cantigas, vestuário, comidas típicas, e muita celebração pela riqueza de nossa 

cultura. 

Acompanhe a nossa programação:  

 

 
04/08 – sexta-feira  

 

Circuito de Lendas Folclóricas pelas professoras. O Saci, o Curupira, a Iara, a 

Mula-sem-cabeça, o Boitatá, dentre outros, estarão presentes para enriquecer as 

narrativas. 

 

15/08 – terça-feira  

 

Roda de Capoeira com o Prof. Daltro.  

* As crianças que desejarem, poderão usar traje de Capoeirista. 

 

 

 

 

                   

17/08 – quinta-feira  

 

Vamos brincar e cirandar com Pró Isa!  

Será um momento de resgate de brincadeiras e músicas da nossa cultura.  

 Traje: As crianças que desejarem, poderão usar trajes típicos, como: baiana, 

capoeirista, pescador, dentre outros. 

“Escravos de Jó 

Jogavam caxangá 

Tira, bota 

                                        Deixa ficar...” 
 

18/08 – sexta-feira  

 

Teatro Folclórico apresentado pelas Professoras. 

 

22/08 – terça-feira  

“História da capoeira  

Que ninguém nunca contou 

Meu berimbau me falou 

Meu berimbau me falou.” 
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Grupos 3, 4 e 5: Bia Bedran no Teatro Jorge Amado 

Canções, Histórias e Brincadeiras Musicais. 

Horário: Normal de aula. 

Valor: R$ 55,00 (transporte + espetáculo).  

          OBS.: O pagamento deverá ser efetuado na Secretaria da Escola até o dia 18/08/2017 – sexta-feira. 

Lanche: Prático para passeio. 

Traje: Uniforme completo 

 

“Perdi meu anel no mar 

Não pude mais encontrar. 

E o mar me trouxe a concha de presente pra me dar.” 
 
 

Grupos 1 e 2: Brincadeiras da Cultura Popular, na Escola com as professoras: 

    - Chicotinho Queimado  - Morto vivo 

   - Três, três passará             - Boneca de Lata 

              - Estátua 

 

25/08 – sexta-feira  

 

Apresentação de Parlendas dos Grupos 3 para os Grupos 1 e 2. 

Apresentação de Parlendas, Trava-línguas e Adivinhas entre os Grupos 4 e 5. 
 

“Quem cochicha 

O rabo espicha 

Come pão 

Com lagartixa” 

 

29/08 – terça-feira  

 

Quitutes da nossa cultura... Receberemos a visita de uma Baiana de Acarajé: 

� Acarajé e abará sem camarão: R$4,00 

� Acarajé e abará com camarão: R$5,00 

� Bolinho de estudante: R$4,00 

� Cocada: R$4,00 

“O que é que a baiana tem?  

O que é que a baiana tem? 

Tem torço de seda, tem!  

Tem brincos de ouro tem!” 
 

As fichas para o lanche deverão ser compradas pelos pais, direto no tabuleiro da baiana, e posteriormente, 

entregues à professora. Cada criança deverá trazer o seu suco. Neste dia, a cantina não venderá outro tipo de 

lanche além de sucos, iogurte, achocolatado e água de coco. 

A criança que tiver alguma restrição ao lanche típico, deverá trazer todo o seu lanche de casa. 
 

Um abraço, 

A Direção.  

 


