Comunicado 40/2019
Assunto: Sarau Literário
Turmas: da Ed. Infantil ao 5º ano do E.F. I.
Guarulhos, 28 de fevereiro de 2019.

Srs. Pais e Responsáveis,
Televisão, internet e jogos eletrônicos têm sido os passatempos preferidos
da garotada nos dias de hoje. Não é à toa que muitos jovens escrevem mal e
encontram dificuldades ao redigir ou interpretar textos. A raiz do problema pode
ter várias ramificações, mas uma delas, talvez a mais importante, é a falta do
hábito da leitura.
Um fator motivador interessante pode ser encontrado nas poesias.
Normalmente, as poesias promovem o apreço pela leitura e o interesse pelos
textos escritos, pois mexe com o imaginário da criança, levando-a a expressar
desejos, sentimentos, descobrindo que se pode brincar com as palavras, ou
seja, mais do que um prazer, ela também é fonte de aprendizado e
conhecimento.
Pensando em encantar e incentivar o gosto pela leitura através da poesia,
nos seus mais variados formatos, a equipe pedagógica do Colégio Novo Rumo,
convida a todos os pais e familiares dos alunos da Educação Infantil ao 5° ano
do Ensino Fundamental I, a participarem de um momento muito especial:
Sarau Literário – Tributo a Vinícius de
Moraes
Data: 29/03/2019
Horário: 19h30
O projeto será desenvolvido a partir do
álbum A Arca de Noé de Vinícius de Moraes que
fala sobre vários bichos e sobre coisas (casa, porta, relógio...) também. O
álbum, que era um sonho antigo do poeta, foi lançado postumamente, em
outubro de 1980 (o poeta faleceu em julho do mesmo ano). Infelizmente,
Vinícius não pôde acompanhar o sucesso de sua criação.
Nossas crianças conhecerão um pouco da vida e obra do poeta num
projeto encantador que terá como produto final uma apresentação de dança,
canto, recitação e muita riqueza cultural.
Não deixem de participar e apreciar a produção de seus filhos, nossos alunos.
Atenciosamente,
Equipe do CNR.

