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No dia 30 de agosto, pais e alunos se reuniram na FourC Bilingual Academy para mais uma edição da Festa 
Cultural. Com o tema “Invenções e Descobertas”, o evento deste ano convidou a todos para uma viagem no 
tempo, passando por momentos marcantes da história humana e explorando a riqueza cultural brasileira.

Foram semanas de intensa preparação para que tudo estivesse preparado para o 
dia 30 de agosto. Uma série de reuniões, estudos e ideias para a Festa Cultural deste 
ano esperada por alunos, pais e professores. Desde o planejamento, ao cronograma 
de execução, criação e montagem dos pavilhões, tudo foi feito pelos alunos com o 
suporte dos professores. Pais e filhos passaram pelos pavilhões da Festa. Momento 

de diversão mas também muito aprendizado!

Alunos durante os preparativos e montagem dos pavilhões para a Festa Cultural

A preparação
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Chegou o grande dia! As apresentações foram divididas em dois momentos: às 16h os alunos 
do Infantil I e II se apresentaram no ginásio depois às 17h foi a vez dos estudantes do Primário e 
Fundamental II. Divididas em blocos, as turmas se revezaram na missão de apresentar ao público 
temas estudados em sala de aula no trimestre. 

As crianças do Infantil entraram em cena com personagens e lendas inesquecíveis do folclore nacional, 
revisitando o rico repertório da Música Popular Brasileira em busca de canções onde estes assumem papel de 
protagonistas. E ajudam a contar algumas histórias.

A Festa Cultural

Alunos do Infantil I e II abordaram 
o tema folclore em suas apresentações

As narradoras da 
Festa Cultural
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“Invenções e Inovações” foi 
utilizado para retratar as etapas desde 
o descobrimento até a comercialização 
do chocolate industrializado usando o 
leite e o açúcar.

O Primário II focou seu estudo nas invenções e descobertas da Roma Antiga. Pode-
se dizer que, de certa forma, o formato social, legal e cultural que temos hoje nasceu 
lá e foi evoluindo e se adaptando às necessidades do homem com o passar do tempo. 

“Som, força, movimento, magnetismo e eletricidade” também foi explorado pelas turmas do Primário 
I e II e Fundamental II. Iniciando a jornada na Civilização Asteca, os alunos remontaram as origens do 
chocolate, até sua chegada à Espanha, a disseminação pelo continente europeu e a industrialização decisiva 
na sua consolidação como uma das delícias mais apreciadas ao redor do mundo. Tudo através das invenções e 
descobertas humanas.
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O intervalo entre a Pré-História e a Idade Contemporânea também ganhou vida nas apresentações. 
Percorrendo uma extensa linha do tempo, os alunos do Fundamental II reconstruíram o caminho entre a 
descoberta do fogo e a era da tecnologia da comunicação instantânea o dos mundos virtuais que caracteriza 
a sociedade do Século XXI. 

Em meio a muita animação, dedicação e figurinos caprichados, as apresentações foram seguidas pela 
exposição dos pavilhões espalhados pela Escola, reunindo trabalhos desenvolvidos pelos alunos no trimestre, 
e a confraternização entre pais e filhos. O resultado, mais uma vez, foi surpreendente.

Os alunos do Fundamental II fizeram 
apresentações revelando a evolução da 
Pré-História à Idade Contemporânea

Fundamental II
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Cardápio e Variedades
Praça de alimentação

Cadeia/Caverna

Pavilhões

A praça de alimentação 
da Festa contou com doces, 
salgados e bebidas em geral. Com 
o “dinheirinho FourC”, pais e 
alunos puderam passar momentos 
agradáveis e divertidos.

Preparados por alunos e professores, os pavilhões abordaram o tema 
Comunicação: da pré-história à internet, relacionando ao estudo do trimestre: 
Invenções e Descobertas. Desta forma, as atividades, brincadeiras e painéis 
de cada pavilhão enfocaram os conteúdos estudados.

A construção foi coletiva e os professores estimularam os alunos a 
compartilharem o conhecimento utilizando a criatividade. 

A tradicional Cadeia animou a 
Festa. Os alunos do BEO trabalharam 
para arrecadar fundos e dividiram 
com a Associação 4c. Desta forma, 
toda a renda foi revertida para a 
Associação 4C e BEO.
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“A gente estudou Thomas Edson, a lâmpada e a eletricidade. 
Estudamos também geografia para descobrir onde Thomas Edson 
nasceu. Usamos a matemática para fazer a linha do tempo. Nosso 
pavilhão tem a ver com a lâmpada e eletricidade e o nosso jogo é 
o circuito das argolas, onde tem que jogar as argolas nas baterias”. 
Manuela Rorato Pereira, Primário I A

“Nosso pavilhão é sobre o magnetismo. 
Fizemos experiências sobre isso. Tem o pó de 
ferro que quando viramos os dois para o mesmo 
lado (norte e sul) eles se repelem. A bússola tem 
magnetismo e funciona por causa do grande ímã 
da terra”. Gustavo Martins, Primário I C.

“Estudamos força, movimento, 
alavanca, Arquimedes, Aztecas, 
máquina simples e nossa brincadeira é 
‘Derrube o cacau’. Os astecas achavam 
o cacau sagrado e muito importante. 
O Arquimedes criou os princípios 
matemáticos para a alavanca”. Eduardo 
Pires, Primário I D. 

“Nós do Fundamental II além de participarmos da Festa Cultural também 
apresentamos em inglês o nosso projeto criativo de fim de trimestre nos pavilhões 
da Festa. Os professores passam pelos pavilhões e avaliam nossa apresentação para 
o público. Eu fiz sobre o QR. Acho que mais interessante nesse tema é que ele 
é usado até hoje. Esse código de barra [código QR] que pode ser escaneado pelo 
celular e passa informações sobre o produto. Fiz várias pesquisas para entender 
como funciona e como foi criado”. Edmundo Neto, 8º ano.

Aprendizado e diversão!
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“Na aula de química nós estamos estudando pilhas e 
baterias, então a gente resolveu colocar em prática esse 
conhecimento e passar para todo mundo na Festa Cultural. 
A gente desenvolveu pilhas com produtos comuns como 
Coca Cola, limão e batata, porque são os mais ácidos. Em 
contato com o cobre e o zinco liberam os íons e fazem 
com que surja uma corrente elétrica. É bem legal e a gente 
aprendeu muito mais”.  Raquel de Almeida Salles, 2º ano 
do Ensino Médio.

“Nós estudamos as lendas sobre o lobisomem e 
o saci pererê porque é o mês do folclore. E nossa 
apresentação foi do lobisomem”. Daniel, Sara e 
Nina, Infantil II

“Ela evoluiu muito desde que entrou 
aqui. Pensamos que ela fosse ficar com 
receio, mas ela foi super bem. Ficamos 
surpresos e muito felizes. A festa está 
muito boa”. Wiverson, pai da Isadora do 
Infantil I B

“Este é um momento para ficar com a família inteira e um 
momento em que o Rafael se sente muito importante. Não via 
a hora de chegar a dança, falou que era uma surpresa, depois 
perguntou se a gente ficou feliz, mostrou tudo, quis andar por 
aí e ver os amigos. Então é um momento muito legal que a gente 
divide”.  Ronise Zago Alamino, mãe do Rafael do Infantil II

Qual sua opinião sobre a Festa Cultural?
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“Um evento desse tipo é importante não só porque 
a gente conhece mais de perto o trabalho das crianças, 
mas também pela confraternização e a apresentação 
deles, mostrando sua desenvoltura. Então existem esses 
três aspectos que eu acho importantes”. Ana Helena 
Rudge de Paula Guimarães, mãe do José Antônio do 
Fundamental II.

“Além de a gente socializar com todo mundo, estamos 
acompanhando o que as crianças estão aprendendo na 
escola. Eu acho bem bacana. A escola sempre procura 
passar pra gente o que está acontecendo dentro da 
sala de aula, envolvendo os pais em todos os projetos 
que desenvolve. Minha filha gosta muito, se sente 
importante, valorizada”. Anna Cristina Soares, mãe da 
Sofia do 6º ano.

“Eu acho que esse projeto é 
bom por nos ajudar a desenvolver 
novas habilidades e também para 
conseguirmos aprender novos 
assuntos. O mais importante foi 
o esforço, porque se não tiver 
esforço você não faz nada”. 
Ludmila Melo Nogueira, 7º ano.

A FourC agradece a todos os pais, alunos e 

colaboradores pela participação e envolvimento 

que resultou em uma excelente festa! O apoio, 

a colaboração e o entusiasmo dos pais e dos 

alunos fizeram toda a diferença.

A todos, o nosso muito obrigado!

“As crianças participam demais. A minha menina 
inclusive foi uma das apresentadoras da festa, então 
estava muito empolgada, ficou muito nervosa, mas 
é normal também. Eu acho muito importante eles 
passarem por todas essas experiências”. Renata de 
Almeida Salles Guedes, mãe da Natália do 5º ano e do 
Gabriel do Infantil II.


