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“Viajei bastante nas férias e estava 
com saudade da Escola e dos colegas. 
Gosto bastante do Horário Estendido, 
principalmente da Culinária porque a 
gente aprende a fazer bastante coisa. 
Neste semestre, vamos fazer comidas 
de vários países, como hambúrguer 
(Estados Unidos) e Yakissoba (Japão).”

“Nas minhas férias fui para o Guarujá com alguns 
amigos e me diverti bastante. No Horário Estendido 
faço Judô, Futsal, Piano e Monitoria. O bom do HE é 
que a gente faz exercício e aprende muito. No Futsal 
eu melhorei bastante e estou  chutando  melhor. No 
Judô aprendi a cair sem se machucar e no Piano já toco 
algumas músicas em casa.”

“Viajei e brinquei muito com minhas amigas nestas férias. 
Eu estava com saudade da Escola para rever minhas amigas 
e conhecer os novos professores. No Horário Estendido 
gosto do Street Dance porque adoro dançar. Também faço 
Tecnologia, Tênis Avançado, Basquete e Monitoria. Em cada 
atividade aprendo muito e é bastante divertido. Eu gosto de 
ficar mais tempo na Escola para aprender mais.”

“Nas minhas férias fui para a casa da minha avó e brinquei bastante. Não via a hora de começar as aulas. No Horário Estendido gosto do Piano, Ginástica Rítmica e FourC Youth Association (FYA) e a gente aprende bastante. No FYA a gente ajuda os outros, começando aqui pela Escola.”

“Em minhas férias fui para Trancoso (BA) e gostei bastante. No Horário  Estendido não precisamos ir a diversos lugares para fazer as atividades. Temos tudo aqui na Escola. Eu faço Vôlei e no começo eu era bem ruim. Com os treinamentos estou  melhorando. Também faço Piano, e no início, não  sabia uma nota. Hoje já toco algumas músicas.”

“Em minhas férias viajei para Bonito (MS) e Rio de Janeiro (RJ) e conheci lugares muito  legais. No Horário Estendido  gosto da Culinária e Jardinagem. Na Culinária a gente faz um monte de comidas gostosas e na Jardinagem plantamos muitas flores bonitas onde aprendemos mais sobre a natureza e estudamos como são as flores por dentro.”

Descansei bastante em minhas férias. Joguei vídeo game, pratiquei esportes e fui  à casa dos amigos. O Horário Estendido é interessante porque não  precisamos sair de casa para fazer as atividades, que se fossem fora da Escola, seriam em lugares diferentes. Fazemos tudo aqui. No HE faço violão e quando comecei não sabia nada. Fui incentivado e hoje toco alguma coisa. O HE é um momento para aprender, praticar esportes e se desenvolver.”

“Minhas férias foram na Riviera de São Lourenço e Cornélio Procópio. Aproveitei para passear com a família e conhecer lugares ótimos. Eu gosto muito do Horário Estendido porque oferece vários tipos de atividades e maneiras de aprender. Comecei a fazer piano em 2009 e hoje já toco em casa. Também faço vôlei. Acho um esporte feminino e estou melhorando a cada dia.”

Manuela Rorato Pereira 
Infantil IIC

João Vitor Aragão – 
Primário  II A

Isadora Caetano – 
6º ano 

Julia do Amaral – Primário IB

Tais Lima Garbulho Carvalho – 7º ano 

Sofia Neme – Primário IB

Lucca Travain – 8º  ano 

Maria Elisa B. Caetano -  7º ano

As férias terminaram e os alunos não viam a hora de voltar para a Escola. A afirmação é dos próprios 
estudantes que conversaram com FourC News. Nos depoimentos a seguir eles falaram sobre suas férias. 
Alguns viajaram, outros aproveitaram para visitar os amigos e descansar em casa.

Nós também perguntamos o que eles acham do Horário Estendido, momento em que participam de diversas 
atividades culturais e de lazer e têm a oportunidade de desenvolver suas aptidões e adquirir conhecimentos 
nas áreas de seu interesse: esportiva, artística ou cultural.
O Horário Estendido é importante, uma vez que as Múltiplas Inteligências são aplicadas em cada atividade, 
colaborando para a formação integral do aluno e o desenvolvimento de suas habilidades. A FourC acredita 
que a educação não acontece apenas em sala de aula, mas é fruto de vivência ampla e interligada.

Fevereiro

20/02 – Dia D 5S
06/03 – Ensino Médio visitará o Jornal da Cidade – Projeto Cidadania
04/03 – Reunião Associação FourC
De 5 a 28/03 – Reunião Individual com pais do Ensino Infantil e Fundamental


