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Baile de Carnaval 2020 - Fotos



Texto Sobre o Carnaval 2020

Dentre tantas histórias de origem e significado do Carnaval, 
uma festa pagã, e reconhecendo o nascimento e morte de 
Jesus como um grande evento para a humanidade, temos 
esta festa em nossa escola como um importante momento de 
celebração antes da Quaresma que nos prepara para o grande 
evento cósmico que é a Páscoa.

Nossa comemoração faz questão de resgatar a pureza do 
carnaval de rua, vivido por muitos pais e mães na infância. 
É um evento de muita integração, em que os padrinhos com 
seus afilhados brincam e se divertem juntos. 

A seleção musical foi muito bem cuidada para que a tradição 
das marchinhas se mantenha viva em nossas crianças e para 
que elas possam dançar de forma criativa, alegre e espontânea.  
As marchinhas foram tocadas no acordeon pelo nosso querido 
professor Willian Storti, acompanhadas pelo trompete de 
Diego Will e violão de João Roberto, enquanto na percussão, 
Thomaz Feres e Daniels Leitão, davam o ritmo de carnaval. 
Tivemos também, na voz de Thomaz e Diego, músicas de Tim 
Maia. 

Buscamos fazer deste momento o que historicamente ele 
propõe: alguns últimos dias de folia... música, confetes, 
serpentinas, sorrisos e cores nos rostos. Assim, no dia 21/02 
foi o carnaval na João Guimarães Rosa para, em seguida, 
nos voltarmos para dentro de nós mesmos, vivenciando a 
quaresma em introspecção e preparando nosso espírito para 
o renascimento.

Destinamos um agradecimento especial à equipe de músicos 
que de maneira primorosa, amorosa e dedicada, fez com que 
pudéssemos, no início do ano letivo, desfrutar de um encontro 
leve e harmonioso, com princípios e tradição para toda a 
humanidade.







Agenda

Março

2: Reunião do Conselho de Pais
7: De Braços Abertos
13 a 15: Fundamentação em Pedagogia Waldorf
21 e 22: Curso Livre de Pedagogia Curativa
23: Assembleia Geral Ordinária APJ

Abril

6 a 10: Férias da Páscoa
10: Paixão de Cristo
12: Páscoa
13: Pascoela - Comemoração Interna
13: Reunião do Conselho de Pais
18 e 19: Curso Livre de Pedagogia Curativa
20: Aulas Suspensas
21: Tiradentes
24 a 26: Fundamentação em Pedagogia Waldorf
25: Festa Semestral 


