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RENATO PRADI



PROGRAMAÇÃO

Início das atividades: 14h
Das 14h às 14h30 – dança e música – apresentação com alunos, ex. alunos e convidados.
Local: ginásio de esportes

          

Das 14h às 17h -  Pintura facial.
Local: ginásio de esportes



Das 14h às 17h -  Proerd.
Local: em frente ao ginásio de esportes

Das 14h às 18h - Jogos recreativos e brincadeiras.
Local: quadra aberta



Das 14h30 às 14h50 – teatro, dança, música, contação de histórias, declamação de poesias – apresentações de alunos, 
pais e ex. alunos).
Local: auditório

15h00 - Instituto Heller de Karatê
“Divulgação do karatê como esporte, defesa pessoal e qualidade de vida”.
Local: ginásio de esportes



15h20 - Grupo de Dança Folclórica Regenwalde Tanzgruppe. Responsável: Alexsandra Krueger 
Local: ginásio de esportes

15h45min - Grupo de Capoeira. Instrutor Jeferson Batista Ramos.
Local: ginásio de esportes



Das 16h às 17h - Atividades recreativas Grupo Escoteiro Jacoritaba. “Para crianças e jovens, uma alternativa saudável e 
educativa”.
Local: quadra aberta



Das 16h às 17h - teatro, dança, música, contação de histórias, declamação de poesias – apresentações de alunos, pais 
e ex. alunos. 
Local: auditório

17h - Equipe Tiger HT (HT Academia Sport Center)

• Crianças voadoras e hábeis 
• Mortal acrobático com mini trampolim 
• Quebramento de tábuas 
• Defesa pessoal com Mestre Helton 
• História do Tae Kwon do 



Das 17h20 às 14h35 - dança e música – apresentação de alunos, ex. alunos e convidados. Local: ginásio de esportes

Das 17h40 às 18h40 – música, dança, contação de história e play – apresentação de alunos e ex. alunos.
Local: auditório

"A educação perpassa tanto o ambiente escolar quanto o familiar. A interação entre ambos é muito 
importante para o sucesso do processo ensino-aprendizagem. 

Atualmente o que a escola mais necessita ter é o apoio da família e da sociedade para poder fazer o 
seu trabalho de forma eficiente.”

Equipe Renato Pradi


