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SLEEPOVER

Ainda faltavam alguns minutos para a abertura das portas, mas na 
frente da Escola já havia vários pais e alunos com malas, colchões e 
travesseiros, aguardando o início do tão esperado Sleepover (dia de 
dormir na Escola). Os alunos estavam felizes e ansiosos para deixarem 
as malas nas salas de aula e participarem do evento que teve início às 
18h de sexta-feira, dia 22 terminando às 10h do sábado, dia 23.

O Sleepover é um marco importante e acontece depois das seis 
(primeiras) semanas dos alunos na Escola, contribuindo para 
fortalecer um ambiente de comunidade entre os estudantes, pais, 
professores e colaboradores da FourC. 

A Escola foi toda enfeitada com simbologias que representavam meios 
de Comunicação, tema que está sendo estudado no trimestre. Na 
programação, as dinâmicas foram direcionadas para cada ciclo, 
garantindo muita animação, diversão e aprendizado. As atividades 
lúdicas estimularam a cooperação e a superação dos desafios.

Expectativa
À porta da Escola, acompanhadas dos pais, Lorena, Luisa e Laís 

estavam com os travesseiros e bichinhos de pelúcia nas mãos, ansiosas 
para a Caça ao Tesouro, que segundo elas, este ano teve uma novidade 
toda especial: a ausência de lanternas!

E, pelo jeito, a empolgação dos alunos acabou contagiando os pais, que ajudaram na 
arrumação das salas de aula com camas e “cabanas” feitas de lençol. Os pais também falaram 
sobre a expectativa dos filhos e a importância do Sleepover no desenvolvimento da autonomia, 
responsabilidade e interação dos alunos.

“Este ano a Caça ao Tesouro será ainda 
mais legal porque não terá lanterna! Vamos 
pintar o cabelo! Acho que vai ser muito 
interessante”, Lorena Guerra, Primário II A

“Qual será a surpresa deste ano? Estou 
curiosa! Sei que vai ter dança, teatro e 
várias atividades. Nós lemos um livro que 
dá uma receita para uma coelha e vamos 
fazer o doce”, Luisa Guerra, Primário II B

“Sempre tem atividades que a gente 
escolhe. A gente não para quieto e 
brincamos muito. Eu adoro”, Laís Guerra, 
Primário II C

“O que eles estavam querendo era arrumar 
a mala, colocar as etiquetas, enfim, eles 
fizeram tudo! Apenas chequei se estava 
tudo correto. Eles adoram”, Carina A. M. F. 
Silva, mãe da Bruna Silva Bernardi, Infantil 
II C e Henrique Silva Bernardi, Primário I B

“Foi uma expectativa de três semanas anteriores. Ele fez a 
mala sozinho. Já faz uma semana que a mala está pronta e 
eu dei uma revisada antes de virmos para a Escola. E 
realmente a mala estava corretíssima. Ele trouxe o pijama 
novo e aqui está arrumando a cama sozinho. Acho super 
importante essa interatividade que a Escola proporciona 
aos alunos, faz muito bem aos alunos e aos pais também. 
Nós adoramos!”, Carla F.M. Shayeb e Marcos R. Shayeb, pais 
do Samir Shayeb Neto, Primário I C
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Apresentação teatral

“Estamos adorando o Sleepover. É um dos 
momentos que a gente mais gosta aqui na 
Escola”, Isadora Caetano Apendino, 6º ano 

“É super divertido. Fazemos várias 
atividades. A gente não para, é muito 
legal”, Ludmila Melo Nogueira, 6º ano. 

continua...

Após arrumar as camas, pais e filhos seguiram até o Ginásio onde puderam prestigiar 
o maravilhoso espetáculo Mágico de OZ, com um elenco todo especial onde a jovem 
Doroty, o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão Covarde e o Mágico de OZ ganharam 
vida através dos professores da FourC. A história cativou a plateia adulta e infantil que, 
ao final, aplaudiu e dançou com os professores o “Harlem Shake” da FourC. 

Infantil II: as crianças participaram de atividades no pátio, da Caça ao 
Tesouro no Playground, contação de histórias e assistiram aos filmes 
Madagascar 3 e A Era do Gelo 4. 

Depois da apresentação, os pais deram “boa noite” aos filhos e tiveram início as 
atividades do Sleepover. Os pais puderam acompanhar tudo o que ocorria na Escola 
através do Twitter. 

Para todas as turmas foram preparadas atividades, brincadeiras, desafios e descobertas. 
Desta forma, os alunos não apenas se divertiram, mas aprenderam com as descobertas 
e interação com os colegas. E, claro, no final das atividades, os alunos fizeram uma 
pausa para a pizza e antes de dormir tomaram o lanche. 

Atividades: diversão e aprendizado
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continua...

Primário I: os alunos se dividiram em equipes para a participação da pintura 
facial, xadrez, oficinas de Tecnologia e Artes. Eles também participaram da 
contação de histórias e assistiram aos filmes A Era do Gelo 4 e A Origem dos 
Guardiões.

Primário II: após a apresentação teatral dos professores, os alunos 
participaram da Caça ao Tesouro com mapa no Playground e depois uma 
gincana na quadra externa além das oficinas de culinária, origami, tatuagem, 
libras e dança. Antes de dormir, as crianças assistiram aos filmes Hotel 
Transilvânia e Frankenweenie.

Fundamental II: as 
atividades foram intensas 
para o Fundamental II. Os 
alunos foram à Caça ao 
Tesouro utilizando bússola 
e participaram de diversas 
oficinas: tatuagens, dança, 
tie dye, teia e beauty 
salon. Depois foram para a 
gincana no ginásio e antes 
de dormir assistiram aos 
filmes O Preço do Amanhã 
e John Carter - Entre Dois 
Mundos. 
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Sábado

SLEEPOVER

As atividades começaram cedo no sábado, 23. Os alunos acordaram por volta das 7h, 
tomaram café da manhã, arrumaram as malas e se trocaram para a caminhada com os 
pais até o Vilagio III. Apenas os alunos do Infantil II ficaram na Escola pedalando suas 
bicicletas e motocas seguindo a sinalização de trânsito que foi adaptada na quadra 
externa da FourC. 
 
Ás 8h teve início a caminhada com os demais alunos, pais e professores. No retorno, 

todos foram recepcionados ao som do ritmo contagiante do grupo Timbaluka. Um 
nutritivo e reforçado café da manhã, preparado pela equipe de nutricionistas e da 
cozinha FourC foi preparado para pais e alunos encerrando o Sleepover.

continua...
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“Esse é o primeiro Sleepover dele, mas ele 
curtiu demais, chegou a falar que queria 
morar na Escola! O evento é muito legal 
eles conseguem passar a importância de 
fazer atividades fora de casa e de saber se 
virar com pequenas coisas de rotina, como 
organizar mala, cama e conviver com 
pessoas diferentes. A Escola está de 
parabéns, foi fantástico!”, Keila C. M. 
Peraçoli, mãe do Lucas Peraçoli Ustulin, 
Infantil II D

“A Caça ao Tesouro foi super legal. Nós 
achamos muitas coisas, até travesseiro no 
playground!”, Lucas Peraçoli Ustulin

“Eu amei! O que eu mais gostei foi a 
caminhada com o papai. Também adorei a 
Caça ao Tesouro e dessa vez não usamos 
lanternas, foi super legal!”, Maria Fernanda 
A. S. Freitas

“É um momento de integração das crianças 
e eles adoram. Até nós, pais, adoramos esse 
momento de interagir com os filhos e a 
Escola”, Ítalo Tadeu de Carvalho Freitas 
Filho, pai da Maria Fernanda A. S. Freitas, 
Primário II C

“Eu achei legal e o que eu mais gostei foi a 
Caça ao Tesouro. Fui eu que achei o 
tesouro!”, Arnaldo Maia Arena Alvarez

“Esse despertar para a criança ter 
autonomia é excelente para o 
desenvolvimento deles. Estreitar laços de 
amizade também é muito bom”, Renata V. 
B. Maia, mãe do Arnaldo Maia Arena 
Alvarez, Primário I C e Luiz Felipe Maia 
Arena Alvarez, Primário II C

“Gostei da caminhada e da 
Caça ao Tesouro. Nós ganhamos 
ovos de chocolate. Assistimos 
filme e brinquei bastante com 
minhas amigas”, Isabel 
Carolina de Mello Venegas
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