
NÃO IMPRIMA.  SOMENTE LEITURA 

Especial 
Dia das Crianças  

MENINOS e MENINAS  
MOSTREM O SEU TALENTO 
SEM JULGAMENTO …  APENAS PELO  PRAZER DE MOSTRAR O  QUE 
VOCÊ GOSTA E SABE  

 
Para comemorar o Dia da Criança  

Convidamos você para ser a ESTRELA do dia e BRILHAR para todos nós , neste tempo tão 
difícil, tempo de pandemia da covid-19.  

Venha nos contagiar com o seu talento!! 

Sabe aquilo que você gosta de fazer e te dá um prazer?! 

- Como aquele brigadeiro, que todo mundo pede para você fazer de novo… 
- Aquela música que todo mundo pede para você  cantar… 
- Me faz um desenho? Você desenha tão bem! 
- Toca comigo violão, ou  piano, ou bateria… vamos viralizar!? 
- Faz para nós aquela mágica que você fez...quero ver se agora descubro o segredo. 
- Vamos brincar de mímica? Você é do meu time , mímica é com você. 
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- Conta uma piada, você é tão divertido, nunca ri tanto com alguém! 
- Adivinhe esta charada? 
- Quer ouvir um poema “maneiro”? 
- Me faz aquela dobradura… 
- Conte aquela história...é tão legal… me sinto tão bem em ouvi-la. 
- Nossa e aquele seu laboratório, me mostre aquela experiência. 

 

A manhã ( 14 de outubro) comemorativa será como uma “VACINA”, que vai nos curar um 
pouco do nosso distanciamento … enquanto esperamos a VACINA contra o vírus da covid-19. 

Não é obrigatório, pois perde a graça , mas lembre -se: sem você não tem graça!  

Você é importante, pois torna tudo mais especial! 

Topa!? 

Estaremos curiosos para ver você apresentando o seu talento, aquilo que você gosta de fazer.  

❖ Mande pelo whatsapp  (particular) o que fará. 
❖ Então aproveite estes dias  e comece a preparar , planejar, ensaiar, organizar o lugar, os 

materiais  necessários.  
❖ Nosso SHOW de TALENTOS será  dia 14 de outubro. Quarta - feira.   

             Horário: 9 horas  
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Não perca também , neste sábado uma surpresa singela e carinhosa do IEIJ para você:

 

 

 

 


