
No último dia 18 o Colégio Objetivo Nova 
Odessa realizou sua XXIV Feira Científi -

co Cultural com o tema “Natureza – Abrace-a 
por inteiro!”. No mesmo dia também foi reali-
zado o “Festival de Dança” onde os alunos se 
apresentaram aos pais com danças relaciona-
das ao tema da feira. “Ampliar a visão do que é 
natureza, além de tudo o que envolve a vida, e 
assim representar na prática através dos tra-
balhos dos alunos e professores essa nova vi-
são, é realmente algo encantador e muito gra-
tifi cante”, afi rma a coordenadora de esportes 
e cultura Luciana Blanco. 

Os trabalhos foram expostos em mais de 
27 salas de aula, desde a Educação Infantil ao 

Ensino Médio. Os pais se encantaram com as 
explicações de seus fi lhos e as apresentações 
de dança foram realmente um show a par-
te. “Ficamos muito felizes com a participa-
ção dos pais e visitantes, tanto em prestigiar 
nossa feira quanto o festival de dança. Tu-
do foi feito com muito amor, cuidado e dedi-
cação dos alunos e professores. Estamos or-
gulhosos dos trabalhos apresentados aqui e 
todos estão de parabéns”, fi nalizou a direto-
ra do colégio Keli Cristina Miano. Todos os 
trabalhos apresentados são avaliados pelos 
coordenadores, professores e direção e in-
fl uenciam diretamente na nota bimestral fi -
nal dos alunos.
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Apresentação de dança 
alunos Pré-escola

Apresentação de dança 
alunos do 2º ano


