Circular de São João 2014
Caros amigos,
O primeiro semestre do ano escolar terminou e queremos compartilhar nossa alegria com vocês.
Essa imagem foi tirada em frente das novas salas com nossos alunos e professores.

O que acontece dentro das salas ?

Escrever,

Artes,

tricotar,

desenho de forma,

cálculo,

Fazer trançado com
palha do ouricuri,
,

Fazer pizza,

costura...

Cantar e brincar na aula de inglês

e

musica,

Confecção de presentes para o dia da mãe,

Vivenciar a zoologia ...

e ... fora das salas continua:
Observar a gotinha d`água
do sertão,
Uma volta de bicicleta para conhecer
toda Várzea da Roça,

Subida no monte de Morrinhos,

Ouvir o testemunho de um senhor bem velinho
sobre como a cidade foi fundada,

Depois se refrescar no rio,

Tudo isso da uma fome !

Momentos especiais:
Um presente de despedida da Mathilde, nossa professora de inglês, equitação:

Em todos os momentos vagos, o monociclo
é a brincadeira favorita.

“Só” brincar em conjunto.

ou
acompanhar Zé com a carroça.

Essas são as nossas construções deste ano, que
agradecemos muito!
A direita temos a vista da
frente das salas
e a baixo temos a vista das salas do outro lado,
que é o fundo das salas. Foi uma doação de Reiner Meutsch-Stiftung
fly-and-help
e de
Software - AG - Stiftung
e terminadas em fevereiro
de 2014 para o inicio do
ano letivo.

Transformamos uma parte da sala dos cajueiros em uma cantina graças a uma doação de Helixor.

E com uma doação da Freunde der Erziehungskunst e com muito
trabalho voluntariado reformamos a casa dos voluntários.
A casa ficou um paraíso:

Agora, estamos na expectativa junto ao governo
alemão para recebermos a doação das duas salas
jardim de infância que queremos construir no
segundo semestre.
Desejam-nos sorte!!!

do

Venha para nossa festa de encerramento do

1°

1° semestre no dia 18 de junho !

Tivemos a presença de aproximadamente 500
visitantes que juntos participaram da nossa festa
junina com muitas brincadeiras
e cirandas.

Corrida de saco

Pescaria
Tocar o sino

Argolas

admirar...
Bolas de
Boca do sapo

sabão

Com incansáveis tentativas e muita força em conjunto, os jovens tentaram por várias horas
até conseguir o êxito de subir e resgatar os prêmios no pau-de-sebo:

Depois mais uma tensão de quebra pote tivemos o lanche

e as apresentações continuam

flautas,
Violões,

violinos

Apresentação de desfile e a roda de São João
das turmas do Jardim de Infância

Apresentação das cirandas,

Bumba-meu-Boi
e a maravilhosa dança de fitas.

Terminamos o 1° semestre com muita alegria e
uma ótima atmosfera.

Com estas imagens enviamos nossa gratidão e
os abraços dos
Seus amigos de Várzea da Roça
Sobem as chamas, mais altos,
iluminam e alegram nossa festa nossas almas!

