
Dando continuidade as apresentações das atividades do 
Horário Estendido que tiveram início no dia 25 de maio, 
nos dias 07 e 08 de junho, muitos pais estiveram presen-

tes  na Escola para prestigiar as apresentações dos filhos! 
Na sexta-feira, 7, foram os alunos das aulas de Guitarra e 
Piano e, no sábado, 8, as apresentações foram das aulas de: 

Teatro, Ginástica Artística, Rítmica e do Ciclo Infantil; Co-
ral, Street além da mostra de trabalho dos alunos nas áreas 
de Jardinagem, Artesanato, Culinária, Inventando Moda, 

Jovem Cientista e Robótica. Atentos, os pais não perderam 
nenhum detalhe! Veja algumas fotos das apresentações dos 
alunos!



“A iniciativa da Escola em oferecer as aulas 
do Horário Estendido é muito boa. Como pai, 
até fico emocionado ao ver meus filhos se 
apresentarem”, conta César Augusto Silva, pai 
dos alunos Gabriel Enrico do Nascimento Silva, 
Primário II A e do Victor Augusto do Nascimen-
to Silva, 8º ano. A mamãe também comenta: 
“acho interessante meus filhos terem a opor-
tunidade de experimentar diferentes aulas. O 
Vitor se interessou pela guitarra e adora! O Ga-
briel já fez aulas de teclado e de violino, agora 
ele se dedica ao piano!”, Jussimara Manoela 
Nascimento Silva.  E o Vcitor complementa: 
“achei legal poder apresentar o que aprendi 
durante as aulas, pois além de ser algo que 
gosto, é uma forma de perder a vergonha”.

 “É muito bacana as crian-
ças poderem fazer as aulas 
do Horário Estendido. Fiquei 
superemocionada ao ver a 
Maria Luísa tocar piano, pois 
é um instrumento que não te-
mos em casa e, por isso, não 
conseguimos acompanhar a 
evolução que ela tem com as 
aulas. Fiquei muito feliz de 
vê-la tocando com apenas 
quatro meses de aula!” , re-
lata a Maria Roberta L. A. M. 
Vieira, mãe da Maria Luíza S. 
M. Vieira, Primário II B.

“A Escola é incrível: cultura, 
esporte, lazer, enfim, é um 
grande aprendizado. Esta-
mos satisfeitos e nossa filha 
adora a FourC”, relata Josmar 
Sabage,  pai da Lavínia Maria 
Sabage, Primário II B.

“A apresentação foi espe-
tacular, nota 10! Aliás, não 
só a apresentação, mas a Es-
cola é sensacional. É uma ex-
celência e um diferencial!”, 
elogia André Luiz Stocco 
Borges, pai da Melina Salim 
Borges, Primário ID.

“Achei tudo muito criativo 
e a equipe está de parabéns! 
Quando a Helena começou 
no coral, eram apenas cinco 
integrantes, agora são vá-
rios!”, conta Luanna Asevedo 
Naves, mãe da Helena Aseve-
do Naves, Primário II A.

“Os alunos estão evoluin-
do muito. A Gabriela está há 
alguns anos na Escola e esta-
mos acompanhando o desen-
volvimento dela. É muito bom 
e estamos orgulhosos!”, diz 
Francisco M. S. Barbosa, pai 
da Gabriela Alcantara Barbo-
sa, Primário IC.

 “A Laura já participa do Horário Es-
tendido há três anos e quando ela esco-
lheu a música da apresentação de junho, 
ela treinou muito. Nós acompanhamos 
todo o desenvolvimento dela. Eu achei 
a apresentação espetacular!”, diz orgu-
lhoso Paulo R. P. Alvarez, pai da Laura 
Menezes Alvarez, Primário IIA. “Eu 
adoro música, acho muito legal! Adorei 
poder escolher a música e participar da 
apresentação!”, relata Laura.

“Gostei muito do evento. As alunas 
planejaram muito bem as apresentações, 
adorei a ideia! Percebemos que a Beatriz 
desenvolveu a questão da autonomia e 
da colaboração por meio das aulas. Isso 
é muito bom para o crescimento dela!”, 
aponta Carolina Menezes Fiorelli, mãe 
da Beatriz Menezes Fiorelli, Infantil II C

 “Durante o Horário Estendi-
do, eu aprendo muito! Gosto 
muito de tocar piano e ainda 
vou entrar para o coral”, revela 
a Luize Martins Galesso, Primá-
rio IA. A mamãe e a vovó estive-
ram presentes para vê-la tocar. 
“O Horário Estendido é exce-
lente e as apresentações são 
uma forma de acompanharmos 
o desenvolvimento das crianças 
a cada semestre. Adorei assistir 
à Luize, ela arrasou! Todas as 
crianças se apresentaram muito 
bem!”, comenta a mamãe Ana 
Gabriela Vieira Martins Galesso. 
A vovó Elza Barbosa de Paula 
Galesso concorda: “a Luize foi 
muito bem. Ela é muito ativa, 
gosta de música e também gos-
ta muito de cantar” 

“Eu achei a apresentação da Isadora ma-
ravilhosa! Todas as crianças se dedicaram 
muito, foi lindo! Acho o Horário Esten-
dido muito importante para a formação 
dos alunos porque é um horário extra em 
que são oferecidas aulas de músicas e de 
diferentes esportes, o que contribui para 
o desenvolvimento”, Carmen Z. V. Coube, 
mamãe da Isadora Vono Coube, Primário 
IIA. “Faço aulas há dois anos e acho inte-
ressante estudar piano. Também frequento 
as aulas de violino e flauta. Gostei muito 
da apresentação!”, conta Isadora. 


