
“Adoro almoçar com ele 
na Escola. Esse momento é 
muito importante para a 
gente”, Graziela de Almeida 
P. Piccino Marafiotti, mãe 
do João Pedro, 7º ano e 
Pedro Egídio, 1º ano do 
Ensino Médio.

“Este é o segundo ano que eu 
participo. Acho muito legal a 
iniciativa pois é um momento 
que passamos juntos e ainda 
posso conhecer a cozinha, a 
alimentação dele. O Felipe 
gosta das refeições da 
Escola”, Gabriela Lopes 
Gutierres, mãe do Felipe G. 
Zillo, 6º ano.

“Já viemos várias vezes e adoramos a iniciativa, poderia ter 
até mais vezes por ano. Sinto que os filhos gostam bastante 
desse momento. O cardápio está aprovadíssimo”, disse o pai 
Eliseo Alvarez Neto. “Temos dois filhos e optamos por duas 
datas diferentes, assim podemos almoçar cada dia com um 
filho. Adoramos a iniciativa e este momento com eles”, falou 
a mãe Eliane G. S. Alvarez. Eliane e Eliseo são pais do 
Leonardo 7º ano e Alexandre, 9º ano.

Pais e filhos falam sobre o almoço na Escola

De 13 de maio a 7 de junho, pais e filhos tiveram um momento 
especial na FourC. Em dias agendados, os pais puderam almoçar 
com os filhos na Escola e assim conhecer um pouco mais sobre 
a alimentação oferecida, compartilhar um momento da rotina 
de seu filho e atestar a independência e autonomia das 
crianças, uma vez que eles orientam os pais nestes dias, com 
procedimentos sobre o funcionamento do restaurante, o local 
da refeição e o correto descarte dos alimentos.

Sabendo que este é um momento único e enriquecedor para 
pais e filhos, o FourC News entrevistou alguns pais para saber o 
que eles acham da iniciativa e desta ação promovida pela 
Escola.
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