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Foi com muito carinho que os 
alunos, professores e colaboradores 
da FourC prepararam a comemoração 
para o dia das mães. Cada detalhe do 
Mother's Day foi pensado para 
retribuir todo o carinho e dedicação 
doado pelas mães. 

Os alunos ensaiaram bastante para 
fazer com que tudo acontecesse com 
perfeição: decoraram as 
coreografias, as poesias e as letras 
de músicas. Cada apresentação foi 
criada com base nos temas 
estudados por cada turma durante o 
trimestre e, com algumas pitadas de 
amor, tudo ficou muito especial!

Às 9h, horário previsto para o início do 
Mother’s Day, o auditório já estava lotado: 
mamães e muitas famílias aguardavam 
ansiosas pelo início da festa. Com a 
apresentação dos alunos Ana Carolina e 
Nicolas, um verdadeiro espetáculo musical 
aconteceu. A cada turma que subia ao palco, 
a emoção só aumentava. Para completar a 
homenagem, ao final, cada mãe recebeu uma 
surpresa!
Cada ciclo preparou um presente especial para as mamães. Os alunos do Infantil fizeram um cartão, 

uma escultura de massinha de modelar e entregaram com uma rosa. Junto também havia uma 
receita para que, mãe e filho pudessem fazer massinhas de modelar em casa e novas esculturas. O 
Primário I fez um cartão em inglês, uma carta em português e entregou também a rosa. Já o 
Primário II confeccionou um cartão em formato de cubo, onde em cada face havia uma 
característica da mamãe. O presente também foi acompanhado de uma rosa. 
No ensino fundamental, os estudantes do 6º e 7º ano fizeram um cartão todo especial, em formato 

pop-up, com imagens que parecem saltar das páginas quando aberto (em dobradura). Já o 8º e 9º 
ano fizeram um vídeo poema. Os alunos escolheram as músicas e com fotos e imagens 
confeccionaram um lindo vídeo para as mamães. 
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Os convidados foram recebidos
 ao som de um lindo coral.

Pais e familiares prestigiaram o Mother’s Day 

Enquanto a festa não começava, os alunos do Infantil foram nas salas de aula para aguardarem o início das apresentações

Superdedicados, os apresentadores 
deram um show durante o Mother’s Day
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"O voo da borboleta"

foi a música escolhida pelo Infantil I para homenagear as mamães.

A flauta marcou presença na homenagem feita pelo Primário I A e B, 

ao cantarem “When we´re together” (Quando estamos juntos). 

Os alunos também escreveram uma carta para a mamãe.

"Sing a happy song"- (Cante uma canção feliz)embalou a apresentação das turmas Infantil II A e D

Os alunos do Infantil II B e C, declaram seu amor às mães ao cantarem 
"I love you no matter what" (Eu te amo, nada importa).

O acróstico, poesia criada a partir das letras 
iniciais de uma palavra, foi uma das homenagens 
dos estudantes do Primário I C e D. Acompanhado 
das flautas, eles também cantaram a música 
"Mother" e, assim como as turmas A e B, 
escreveram uma carta especial para a mamãe.

Para reforçar a importância da mãe 
natureza, os alunos do 6º ano 
cantaram "Amanara – Caminho da 
chuva", música que fala sobre um 
dia de chuva, além de um trecho da 
canção Vagalumes
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A rapsódia criada pelo Primário II foi linda! Os alunos estudaram a vinda da família real portuguesa para o 
Brasil e, por isso, acompanhados de violinos e flautas, apresentaram trechos de óperas - gênero musical trazido 
pela corte. "Largo al factótum”, da ópera “O Barbeiro de Sevilha”, de Gioachino Rossini; “Habanera”, da ópera 
"Carmen“, de Georges Bizet; “Guarani”, da ópera "O Guarani”, de Antônio Carlos Gomes e "Nessun dorma“, da 
ópera “Turandot”, de Giacomo Puccini foram as obras selecionadas para a festa das mamães.

Em parceria com os professores de Arte, Música, Teatro e Tecnologia, os estudantes do 
Fundamental preparam uma atração especial. Misturando o real e o virtual, e as linguagens 
visual e corporal, eles apresentaram uma música composta por eles mesmos para declarar 
toda a admiração às mães.

Entre uma apresentação e outra, algumas músicas de 
Vinícius de Moraes foram instrumentalizadas como forma 
de homenagear o artista pelo centenário de seu 
nascimento.

Tanto esforço e dedicação renderam bons frutos: as mamães adoraram a festa. 
Confira o que algumas delas disseram sobre o Mother’s Day:

A mamãe Hercília Anna Caetano Betoni adorou a festa. “Foi 
superemocionante, as crianças estavam muito bem”. A filha Lívia 
Betoni Fernandes Casarini, aluna do Primário II C, detalha a 
experiência: “a Ms.Verônica, professora de violino, me convidou para 
participar e eu fiz questão de homenagear a minha mãe. Ensaiei até 
decorar todas as notas para tocar para a mamãe, gostei muito”

“Eu achei a festa linda e emocionante. O final foi 
especial e a apresentação da minha filha foi 
maravilhosa. Eu fiquei emocionada”, conta Paula 
Magnoler Guedes de Azevedo, mãe da Juliana 
Quialheiro Guedes de Azevedo, Primário IB.
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A Karen Campi Pugliesi, mamãe do Henrico 
Campi Pugliesi, do Infantil IID, disse que 
tanto ela quanto o filho ficaram muito felizes 
por participarem da festa. “Foi o nosso 
primeiro Mother’s Day na FourC e nós 
achamos muito legal e emocionante”, relata. 
A amiga Fernanda Fratine Tateishi, mãe do 
Mateus Tateishi Martins Silva, do Infantil IIC 
concordou: “nós gostamos muito da festa, foi 
muito bem organizada. É o primeiro ano do 
Mateus na FourC e eu me surpreendi e me 
surpreendo a cada dia com o 
desenvolvimento dele”.

Muito feliz, Vivian 
Arantes Pagano Barbosa, 
mamãe da Luiza Pagano 
Barbosa, do Infantil IA, 
contou o que achou da 
comemoração: “o Mother’s 
Day foi maravilhoso.. Eu 
chorei bastante durante as 
apresentações. A festa foi 
preparada com muito 
carinho. A equipe FourC 
está de parabéns!”.

 “A festa foi maravilhosa e com a 
Ana Carolina como apresentadora, o 
presente foi em dobro. Ela estava 
muito linda e falou muito bem. Foi 
emocionante”, afirma Renata 
Garbino Torres Magalhães, mamãe 
da Ana Carolina Torres Magalhães, 
do Primário IA. Ana Carolina conta 
que não teve dificuldades para 
decorar o texto. “Nós ensaiamos 
durante umas duas semanas e não 
foi muito difícil. O que achei mais 
bonito na festa foi a música do 
Fundamental”, relata a estudante.

“Eu acho lindo esse tipo de festa e a qualidade do Mother’s Day deste ano foi 
ótima! As crianças estavam muito afinadas! Foi lindo!”, conta Priscilla Silva 
Zani Bergamin, mamãe do Matheus Felipe Zani Bergamin, aluno do Primário 

IC. O Mateus, por sua vez, fala sobre a experiência de participar das apresentações: 
“foi muito legal e eu gostei muito da carta! Minha mãe leu e gostou muito!”. Ele ainda revelou que a apresentação 

que mais chamou a atenção foi a do Fundamental, com os alunos tocando as telas na parede, como se as movimentassem 
com o toque das mãos.

A Sarah Seniciato, mamãe da Clara Seniciato Zago, 
aluna do Primário IIC participa do Mother’s Day desde 
2009 e, desta vez, ficou ainda mais encantada! “Amei 
a festa! Para mim foi a mais emocionante! A escolha 
das óperas foi ótima e muito propícia para o dia! A 
escola está de parabéns!”, revela.
“O Mother’s Day estava lindo! Eles se apresentaram 

muito bem, tanto a sala do Rodrigo quanto a da 
Isabel! Ver os alunos cantarem as óperas foi muito 
bonito!”, diz Denise  Fernandes de Mello, mamãe dos 
alunos Isabel Carolina de Mello Venegas, do Primário 
IIC e do Rodrigo Antonio de Mello Venegas, Primário 
IA.
“A festa foi linda, bem emocionante. O final foi muito 

especial, a menina que cantou comoveu bastante! Vi 
muitas mães chorando!”, conta Michelle Antunes de 
Souza Freitas, mamãe da Maria Fernanda Antunes de 
Souza Freitas, aluna do Primário IIC.



Para a mamãe Nilcietty F. 
Oliveira Martinez a emoção foi 
em dobro quando as filhas 
Daniella e Sophia O. Martinez, 
Infantil II A e B se 
apresentaram. “Estava tudo 
muito lindo e organizado. Elas 
guardaram total segredo e 
realmente foi uma surpresa para 
mim. Parabéns a escola!”, disse a 
mamãe. 
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“Foi maravilhoso estou muito emocionada, 
foi a primeira vez que eu participei e 
realmente adorei. Ver ela no palco foi um 
grande presente”, disse Cláudia Brodt 
Mendes Dias, mamãe da Sofia Mendes Dias, 
Infantil I B. 

“A apresentação foi bem 
criativa em todas as idades. 
Adorei”, comentou  Heydi Erika 
Kunel, mamãe da Karen Elisa 
Kunzel, 7º ano

“Adorei! Chorei e fiquei muito feliz em 
ver meus filhos se apresentando”, contou 
Denise Ap. Percides dos Santos, mamãe da 
Mayara e do Murilo Henrique P. dos 
Santos, 7º e 9º ano. Para os alunos a 
alegria em ver a mãe feliz valeu toda a 
dedicação dos ensaios. “Ela adorou e isso 
nos deixa muito felizes”, disseram os 
filhos.

Mesmo já conhecendo a escola há 
alguns anos, a mamãe Ana Cláudia 
Alves Castro diz que a cada 
apresentação há sempre novidades e 
ela sempre se emociona. 
“Realmente é incrível como a escola 
é criativa. Todo o ano me 
surpreendo e me emociono”, relatou 
a mãe. “Foi difícil, tive que me 
empenhar bastante, fiquei nervosa 
na hora mas valeu a pena pois 
minha mãe gostou e ficou feliz”, 
contou a filha Anita Alves de 
Castro, Primário II B. 

“Esse já é o quarto ano e realmente a 
cada ano fico mais surpresa com a 
iniciativa da escola. Realmente foi 
uma verdadeira comemoração!”, disse 
Daniela Carmesini Lima Carvalho, 
mamãe da  Tais e do Davi Lima 
Carvalho, 7º ano e Primário I B. Para 
os filhos a emoção também foi grande. 
“Ensaiamos bastante e realmente foi 
muito legal que ela gostou”, falou 
Tais.  “Gostei muito, mas na hora que 
estava cantando fiquei um pouco 
nervoso ao ver a plateia toda, mas foi 
muito bom”, contou Davi.


