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CONTINUA...

Máscaras, samba-enredo, alegorias, fantasias e muita alegria aliada ao estudo, o aprendizado e a diversão! Foi assim a 
celebração do carnaval na FourC, tendo  a Comunicação (o  tema do trimestre)  como  enredo e que foi expressada através da 
música, da tecnologia, do teatro e as artes.

 A animação começou cedo, com os alunos do Infantil, que fantasiados, foram ao ginásio e dançaram marchinhas típicas do 
carnaval. À tarde, foi a vez dos alunos do Primário I ao 9º ano levarem ao ginásio o tema “Comunicação”. Primeiro desfilaram os 
alunos do Fundamental I e em seguida os alunos do Fundamental II.

Uma verdadeira Escola de Samba foi organizada pelos estudantes do Fundamental II. Ao som dos tamborins, eles formaram a 
bateria FourC e ajudaram a entoar o samba-enredo: “Quem não se comunica se estrumbica”, que contou com uma comissão de 
frente, Ala da Comunicação, com alegorias e máscaras que retrataram o tema do carnaval brasileiro.

Os alunos do Ensino  Médio também prestigiaram o  desfile e caíram na folia.

Ao final da celebração, tanto no período da manhã, quanto no da tarde, todos os alunos se uniram para fazer a limpeza da 
quadra, que também contou com muita animação e folia. 

Comissão de Frente Ala da Comunicação
Bateria

FUNDAMENTAL II
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“Com a boca no mundo - Quem não se comunica se 

trumbica”
De autoria de Beto Sem Braço, Aluísio Machado e Bicalho 

(*), “Com a boca no mundo - Quem não se comunica se 

trumbica “ é o título do samba-enredo da “28 de Setembro” 

para o Carnaval’2011. A letra é esta:

Se liga, ligação vai ser preciso, ô

Aviso, o verbo é comunicar

Caminha nem pestanejou

Como agente da passiva se comunicou 

Vai, pombo correio

De permeio na imensidão 

Voa e vá dizer ao meu amor

Que a saudade machucou meu coração (bis)

Pregoa, pregoeiro

O mercado é todo seu

Independência ou morte

Grito forte que valeu

Ô de casa, olha o carteiro

É a carta de quem nunca lhe esqueceu

Jornal, jornaleiro, jornalista

Reportagem em revista

A Imprensa em comunhão

Tudo em primeira mão

Alô, alô, alô, alô, alô

Não se comunicou, dançou (bis)

A rádiodifusão está no ar

Seu sucesso é notório

Fez tanto artista popular

Novelas, programas de auditório

Indiscutivelmente, é a era da televisão

O tão distante presente

Se faz presente e satisfaz nossa visão

Até a Lua lá no céu

Nos chega via Embratel

Quem não se comunica

Se trumbica e como fica 

Fica na saudade, fica (bis)

Samba-enredo

“Estudamos a história geral e do Brasil até 
os dias atuais e a evolução da comunicação. 
Na aula de Artes fizemos símbolos que 
representam meios de comunicação. Essas 
são nossas alegorias para o carnaval FourC”, 
Guilherme Sanches, 8º ano

“Faço parte da Comissão de Frente e 
vamos apresentar uma coreografia que ensaiamos na 
aula de Teatro. O legal foi que nós que criamos os passos e expressões 
baseados no samba-enredo que fala sobre a comunicação”, Enzo Dias, 
8º ano

“Aprendemos muita coisa sobre a cultura e de como os meios de 
comunicação são utilizados na divulgação do carnaval. Fizemos cartazes 
que espalharemos pela Escola”, Luiz Expedito Sabage , 8º ano. 

“Eu fiz um óculos e um bigode. Todos fizemos na aula de Artes 
símbolos que representam as escolas de samba de Bauru. Foi super 
legal, eu adorei! Nós estudamos as escolas e depois fizemos alegorias, 
máscaras, faixas etc.”, João Pedro Beber, Primário I D

“Nós ouvimos o samba-enredo sobre Comunicação e a partir dele 
criamos nossas máscaras para participarmos do carnaval FourC. Foi 
muito legal”, Pedro Toledo, Primário II C

“Nós dividimos a turma em dois grupos junto com 
o pessoal do 8º ano. Um grupo fez um estudo sobre 
como foi realizado (anos anteriores) o carnaval na 
FourC e fizemos um livro com essa linha do tempo. 
O outro grupo estudou a história do carnaval e na 
aula de Artes eles fizeram um carro abre-alas para o 
desfile”, Dora Sampaio, 9º ano.

Comissão de Frente

Ala da Comunicação

Bateria

A Comissão de Frente foi formada pelos alunos do Teatro. Através da expressão 
corporal (linguagem não verbal), eles demonstraram as diferentes maneiras 
utilizadas na comunicação relatadas na letra do samba-enredo. 

Com muita criatividade, o grupo de alunos da Tecnologia utilizou recursos 
audiovisuais para animar a celebração e dar todo o glamour para a entrada do 
desfile FourC!

O 6º ano entrou no ginásio com leques feitos pelos estudantes e enfeitados 
com elementos da comunicação, apresentados no samba-enredo. Os alunos do 7º 
ao 9º ano fizeram uma grande faixa de apresentação sobre o tema do samba. Os 
estudantes também levaram para o desfile alegorias e materiais que foram feitos 
a partir dos estudos nas aulas de WOW.

Um carro alegórico ajudou a compor a Ala da Comunicação, criado pelos alunos 
e sob a supervisão dos professores de Educação Física.

Integrantes da bateria, formados pelos alunos da Educação Musical, estudaram 
o samba-enredo e  os diferentes ritmos típicos do carnaval, a partir da batida dos 
tamborins.

(*) Samba-enredo da Escola de Samba Império Serrano, em 1987

Durante as aulas de WOW, os alunos conheceram as diferentes formas de comunicação 

utilizadas no carnaval, trabalharam as diferentes formas de linguagem, pesquisaram as 

maneiras de como a festa é comemorada em diferentes regiões brasileiras e conheceram 

a atuação dos meios de comunicação durante o carnaval. Também foi criada uma linha 

do tempo do carnaval FourC, com fotos das festas dos anos anteriores e analisaram 

como a comunicação é importante em um evento como este. 

Com muita criatividade, o grupo de alunos da Tecnologia utilizou recursos 

audiovisuais para animar a celebração e dar todo o glamour para a entrada do desfile 

FourC!

DEPOIMENTOS

CONTINUA...
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INFANTIL

FUNDAMENTAL I

A folia para os alunos do ciclo  Infantil ocorreu pela manhã. O Infantil I se preparou 
durante a semana confeccionando chocalhos e decorando as máscaras que usaram no 
dia. Dois dias antes da celebração, uma festa à fantasia foi organizada pelas professoras 
como  forma de os alunos se familiarizarem com os adereços. Os alunos estudaram as 
marchinhas de carnaval e no dia da folia, celebraram com muita alegria as musicas 
tradicionais do carnaval com os colegas do Infantil II.

O Primário I estudou as escolas de samba de Bauru e os alunos desenvolveram símbolos 
que as representavam. No desfile, cada um usou o símbolo que criou em sala de aula. 

O Primário II, nas aulas de História, estudou o Brasil/Império e a vinda da corte 
portuguesa para o País. Para o carnaval, os alunos também estudaram sambas-enredo 
que abordavam este período histórico. Os alunos foram para a “passarela” com máscaras 
confeccionadas por eles.

As marchinhas de carnaval serviram de base para que os alunos do Infantil II 
realizassem seus estudos e conceitos como as rimas, o  ritmo foram vistos. Personagens 
como o Pierrô, o Arlequim e a Colombina foram lembrados pelos professores em sala de 
aula. As crianças escolheram suas fantasias (disponíveis na Escola) e caíram na folia 
com os amigos na sexta-feira
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