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“Temos amigos e parentes que tem filhos aqui. A expectativa é a melhor possível, 
acreditamos que estamos tentando dar para o Gabriel o que não tivemos em termos de 
educação escolar. A oportunidade de oferecer o bilinguismo é mais um diferencial para 
ele. Nós não tivemos essa oportunidade e sabemos como faz diferença no mercado. 
Acreditamos que esta é a melhor escola de Bauru, sem dúvida nenhuma”. Dândalo José 
Lucas, pai do Gabriel.

Enfim, 2015 chegou e, com ele, o tempo de voltar ao universo do saber. Momento de se lançar 
na aventura do conhecimento, onde o aprender é uma diversão, porque descobrir coisas novas é 
sempre um desafio divertido. Sejam todos bem- vindos ao mundo escolar!

Pais e alunos conheceram as salas de 
aula, as professoras e se divertiram nos 
ambientes da Escola

Risadas, abraços, crianças brincando pelos corredores, 
o entra e sai das salas de aula, pais se confraternizando 
e, no parque, meninos e meninas se divertindo. Assim foi 
o Open House na FourC. O momento foi realizado em dois 
períodos distintos. No dia 19 de janeiro foi o Open House 
para alunos novos e, no dia 26, os veteranos retornaram 
às aulas e conheceram os novos alunos. Durante a semana 
do dia 19, os novos estudantes tiveram a oportunidade de 
conhecer os ambientes da Escola e receber as orientações 
dos professores.

Uma mistura de alegria e um pouco de ansiedade, 
assim foi o Open House para os pais e alunos novos, mas 
todos com boas expectativas com relação à metodologia da 
FourC.

Como em todo ano que se inicia, sempre há novidades: 
professores novos, salas novas, colegas novos. E é bom ter 
e compartilhar novas histórias e diferentes coisas para 
fazer. Isso é também uma aprendizagem  muito importante 
para o aluno. 

Mudanças algumas vezes geram ansiedade, mas 
nos tiram da zona de conforto e exigem adaptação, 
entendimento e assimilação. Tudo isso faz parte do 
desenvolvimento e crescimento pessoal. O apoio dos pais 
animando e dando segurança às crianças nesse período é 
fundamental.

Open House
Mudanças...e agora?

 Welcome
to FourC!
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“Eu sempre gostei da Escola. Já 
tenho uma filha no Primário I e 
ela se desenvolveu muito bem”. 
Tatiana Rossito, mãe do Davi 
José Cocito e Manuela 

“Estamos contente de estudar aqui. Tenho amigas que estudam aqui. A Escola é bonita, estamos nos divertindo. Elas falaram que a Escola é legal”. Stella e Gabriela.

“Para mim o diferencial para a escolha foi o método e a estrutura que a Escola oferece, com diferentes estímulos [comparado a uma regular] e também o bilinguismo”. Andrea, mãe da Gabriela. 

“Conhecemos parentes que tem filhos aqui e tivemos boas referências”. Ana Carolina, mãe da Stella. 

Veteranos

O Open House foi um momento 
de conhecer os novos amigos, rever os 
colegas e as professoras

Na entrada, bexigas coloridas e uma carreta do SESC marcaram 
o Open House dos veteranos. As tão merecidas férias chegaram ao 
fim e o tempo de rever os colegas e se aventurar pelo mundo do 
conhecimento começou. A volta às aulas na FourC é um momento 
especial. Pais e alunos conversam com os professores, conhecem as 
salas de aula e compartilham o sentimento de alegria por estarem de 
volta.

“Desde que abriu a Escola eu já 
conheci e depois tive contato com 
amigos que têm filhos aqui e relataram 
sobre o desenvolvimento das crianças. 
O bilinguismo e a opção das atividades 
extras a tarde também contaram 
na escolha da Escola, pois eu e meu 
marido trabalhamos e fica difícil a 
logística”. Michele, mãe da Yasmim e 
Tainá
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“Fui para o 5º ano. Eu estava com muita saudade 
da Escola. Gosto muito do jeito que a gente 
aprende na FourC”. Amanda Tavares

“A expectativa é para que ela fique mais tranquila 
esse ano. O ano passado foi a primeira vez neste 
ciclo e ela ficou ansiosa. Espero que este ano seja 
mais tranquilo. Ela estava curiosa para conhecer 
os novos amigos e rever os demais”. Maria Tereza, 
mãe da Amanda Tavares, Primário II

“Eu acho o Open House uma estratégia da escola 
muito inteligente. A Marina se integrou muito bem 
na Escola. Ela estava tranquila, até dormiu na vinda. 
Ela interage bem com as crianças. A metodologia 
da Escola é muito boa, o ensino é completo, forma 
cidadãos”.  Mariana, mãe da Marina Nagasawa, 
Infantil II C

“Eles criam uma expectativa de começar as aulas e conhecer as Misses. A expectativa é dos pais e alunos e ficamos ansiosos para conhecer quem são as professoras e a nova classe”. Daniela, mãe do Lorenzo.

“Compartilhar com os pais esse momento novo para eles é algo muito bom. Eles ficam ansiosos e já vão se familiarizando com os novos amigos e as Misses”. Veridiana,  mãe do Miguel 
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“A expectativa é grande. Estamos um pouco 
ansiosas pelo que vem pela frente. Para algumas 
tem o High School que é uma experiência nova”. 
Lucídia, Ludmila, Tânia, Isadora, Lucila.

“Este ano estou fazendo High School. A 
escolha foi porque eu quero abrir ainda mais 
as oportunidades. Quando eu crescer, quero 
estudar fora do país e pra isso tenho que me 
esforçar agora para crescer no futuro. Sei que não 
será fácil, mas depende muito do meu esforço e 
dedicação”. Lucídia

“Existe uma ansiedade logo no primeiro dia, então a 
gente vem com a criança, participa com eles e divide 
a ansiedade. Este é o primeira vez que ele está no 
Fundamental II”. Valéria Aragão, mãe do João Victor 
Aragão

“Estávamos ansiosas para começar. Queríamos saber 
as salas e os novos amigos. Adoramos a Miss. Ontem 
estávamos ansiosas”. Ana Gabriela, Primário ID e 
Nicole Gonçalves, Primário I A


