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PROJETO: A ESCOLA EM MOVIMENTO 

“Princípios e Valores” 
Srs. Pais e ou responsáveis dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental I 

(dos 2ºs aos 5ºs anos, manhã e tarde). 
“A melhor forma de ensinar valores e princípios é vivê-los todos os dias. As 
crianças aprendem melhor observando do que ouvindo. É importante ajudá-
los a entender a regra de ouro, que quando tratamos os outros com 
respeito, recebemos o mesmo em troca.” 
Pensando na importância deste tema,  estamos abrindo um momento para 
esta discussão com a empresa “Pacatatu”, um teatro usado como 
ferramenta pedagógica, abordando temas relevantes como: meio-ambiente, 
convívio escolar, literatura infantil, educação de valores.  
Escolhemos a história de um Sr. Tatu, um velhinho muito mal-humorado, 
egoísta e briguento, que não tinha paz e não deixava ninguém em paz. Uma 
divertida experiência através da qual as crianças compreendem o valor da 
amizade, da generosidade e do respeito como base para uma convivência 
pacífica e harmoniosa. 
 Características do teatro 
Espetáculo interativo que une participação de atores e teatro de animação, 
com um boneco de 1,30m de altura, fantoches, teatro de sombras, bonecos 
de vara e manipulação direta. 
 Tema principal 
 A Paz e as demais virtudes que garantem uma convivência harmoniosa: 

respeito, amizade, generosidade, compreensão, etc. 

Outros temas abordados 

Crescimento pessoal, amor, solidariedade e altruísmo. 

Oficina de construção de brinquedo 

 Boneco articulado: Pombinha Branca 
 
Onde: Quadra interna - Colégio São João Gualberto 
Data: 20 de março de 2019- 4ª feira 
Horário: 8h00(manhã) / 13h45 (tarde) 
                                
Investimento: R$ 38,00 ( trinta e oito reais). 
  
Formas de pagamento: 
O pagamento poderá ser feito até o dia 18/03/2019. Enviar juntamente com a 
autorização devidamente assinada. 
OBS: A participação não é obrigatória 
. 
            Enfatizamos a importância da participação de todos, pois os temas serão 
abordados por nossos alunos em sala de aula. 
           Desde já agradecemos a colaboração e o incentivo. Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica 

                                                                                             01 de março de 2019 

AUTORIZAÇÃO: “PACATATU” 
Autorizo o(a)  aluno(a)  __________________________________ do ___º ano ____  
a participar da atividade PACATATU na escola no dia 20/03/2019       
São Paulo, ___de   _____________de 2019. 
Nome do responsável: ______________________________________________ 
Grau de parentesco:_________________________________________________ 

                                                        ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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