FESTA DE FINAL DE ANO 2017/2018
PRÉ-ESCOLAR DE MOIMENTA DA BEIRA

Realizou-se no dia 22 de junho a festa de fim de ano letivo das crianças da educação préescolar, no Auditório Municipal, onde estiveram presentes pais e familiares das mesmas, bem
como os convidados: representante da Câmara Municipal Dra. Suzana Lemos, representantes
do Agrupamento Dr. Alcides Sarmento e Dra. Teresinha Alvim e Coordenadora da Escola Básica
Dra. Elvira Bernardino.
Para todos uma saudação especial porque acompanharam e foram peças muito importantes
deste puzzle, onde todos contam e cada um tem o seu lugar, porque “Juntos Faremos
Melhor”.
O símbolo escolhido para este evento educativo, foi a borboleta, pelas suas características de
fragilidade e a sua capacidade de voar livremente, se não lhe cortarem as asas. O mesmo se
aplica às crianças a quem deve ser permitido dar asas à sua imaginação, potenciar a
criatividade e respeitar as diferenças.
Foi com este espírito que organizamos esta festinha, cujos protagonistas foram as nossas
crianças e o destaque para as que vão ingressar no 1º ciclo, finalistas do pré-escolar.
O palco foi pequeno para que todos ficassem à frente e por isso foi por alturas que se
distribuíram para cantar e dançar.
A viagem começou com o “balão mágico” que cantaram com muita convicção e expressão
corporal à sua medida.
Seguiram-se dedicatórias aos pais e às mães muito sentidas, em modo cantado, sabidas na
ponta da língua.

A poesia também foi ponto alto, com os finalistas a brilhar na récita: “Criança tem direitos”, o
que como todos sabemos, não é para todas, uma realidade.
As danças tiveram o seu lugar ao sol, na China com o Tiãozinho , no México La cucaracha e na
Rússia com Pula Pula, foram momentos com ritmos diferentes e trajes dos respetivos países e
clubes.
A sessão dos finalistas, com capa, bengala e cartola, foi acompanhada pelos colegas que
ajudaram a cantar o Hino dos Finalistas “Já fui pequenino e agora cresci”.
E como não podia deixar de ser, foram entregues Capas com Diploma aos finalistas e
certificados de frequência aos que ainda vão permanecer no Jardim de Infância até chegar a
sua vez.
E para terminar bem o dia, nada melhor do que um lanche convívio, no mercado municipal,
para aliviar a tensão e confortar o estômago, depois de algumas horas de trabalho, cantar os
parabéns e brindar à saúde e sucesso dos nossos finalistas, saboreando o bolo confecionado
especialmente para eles.

Foi bom enquanto durou e para o ano há mais.
Obrigado a todos e em especial a toda a equipa que trabalhou para que este ano tivesse um
final feliz!
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