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Condomínio Nova IpanemaInformando

Outubro feliz
A criança aproveita cada brincadeira 

e celebra o Dia das Crianças da 
melhor forma: brincando. Confira 

mais uma bela festa para a turma 
miúda do condomínio.
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O Colégio Alfa CEM Bilíngue inaugurou sua matriz em 1994 e acumula 
desde então quase três décadas de experiência em educação de 
crianças e jovens em todos os segmentos de escolarização básica: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio. Hoje, com 
três unidades estabelecidas (Jacarepaguá, Barra da Tijuca e Arena 
Olímpica), cerca de 2.000 alunos e 250 professores, o grupo orgulha-se 
de garantir uma identidade pedagógica ímpar, que estimula a 
autonomia intelectual e o desenvolvimento da competência humana 
mais relevante: o aprender a aprender.

Organizado a partir de um 
currículo de vanguarda, o 
Colégio Alfa CEM oferece 
letramento bilíngue chan-
celado pela Universidade 
de Cambridge em todos os 
segmentos, um programa 
de aulas especialmente 
direcionado ao desenvolvi-
mento das habilidade 
socioemocionais, amplo 
incentivo ao uso e produ-
ção de novas tecnologias 
em sala de aula, diversifi-
cação metodológica para 
assegurar o atendimento 
às singularidades nos 
modos de ensinar e apren-
der de cada sujeito envol-
vido no processo e, claro, 
muito afeto para trilhar ao 
lado de seus alunos o 
caminho de uma educação 
verdadeiramente emanci-
patória, que permita 
romper fronteiras, superar 
limites e ir além.

Barra da Tijuca, Arena Olímpica e Jacarepaguá 
www.alfacem.com.br
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janeiro chegar
Daqui a pouco 2018 se despede. Um ano tumultuado em vários 
sentidos para o país. Quantas coisas aconteceram e quantas 
não se cumpriram? Um ano veloz! Isso é fato. Os meses passa-
ram com a velocidade de não dar nem para pensar.

E caminhamos para essa virada, como sempre, esperançosos. 
Novo presidente, novo governador, novos e velhos deputados, 
novos e velhos senadores. Renovação? Será? Hora de aguar-
dar, não é mesmo?

Por aqui, o ano não foi menos corrido, mas foi transformador: 
investimentos na segurança, infraestrutura, grandes e belos 
eventos, esportes bombando, disposição e energia para fazer 
mais e melhor para toda comunidade.

E terminará tudo azul, refrescante, com gosto de férias. O Par-
que Aquático, que será inaugurado daqui a pouco, fortalecerá 
o jeito de viver no Nova Ipanema, tal qual o refrão de música 
do Gil: “o melhor lugar do mundo é aqui”.

São 40 anos de condomínio, e crianças que nasceram aqui 
e hoje criam os seus filhos. Bonito de ver e viver! E o Parque 
Aquático será aquela cereja do bolo, aquele toque especial, 
com muito mais sabor na alta estação, nesse calor que é tão a 
cara do carioca.

Que venha 2019 e o verão do Rio 40°C.
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SUOR E PREPARO FÍSICO
24 ANOS DE MUITO 

Os irmãos Cassilatti, 
como são conhecidos 
em Nova Ipanema, 
chegaram no con-

domínio bem jovens, com 12 e 
13 anos. Cresceram aqui e se 
envolveram com a vida da comu-
nidade. “Esses foram os tempos 
áureos do condomínio, não havia 
tecnologia como hoje e a grande 
diversão era brincar de polícia e 
ladrão no bosque, conhecíamos 
cada cantinho do condomínio. 
Tínhamos as Olimpíadas Nova 
Ipanema, os passeios para o in-
terior, onde mais de 100 crianças 
participavam. Acompanhamos 
centenas de crianças crescerem 
aqui”, disseram os irmãos.

A dupla cresceu, se profissiona-
lizou e há mais de duas décadas 
está à frente da Administração 
da academia.

Para conhecer um pouco mais 
dessa história, a reportagem 
visitou o Espaço 11 em uma 
manhã de muito treino, no mês 
em que completa 24 anos. Flávio 
Cassilatti, educador físico e 
Administrador da academia, cre-
denciado pelo Conselho Regional 
de Educação Física, conta essa 
história de luta, sucesso e muita 
malhação: “quando começamos, 

fomos investindo aos poucos. No 
início eram seis equipamentos e 
não tínhamos nenhuma experi-
ência com gestão. Aprendemos 
na prática e deu muito certo. Eu 
tinha 24 anos e meu irmão, André 
Cassilatti, 25”.

Localizado ao lado da padaria, o 
espaço é amplo, bem equipado e 
frequentado por pessoas de todas 

as idades, mas com ênfase nos 
mais maduros, segundo Cassilatti.

Um desses alunos, o mais antigo 
da academia, Eduardo Pires de 
Souza, 66 anos, morador do Henri 
Laurens, disse: “moro há 40 anos 
no Nova Ipanema e venho aqui 
desde a inauguração. Atualmente, 
frequento três vezes por semana. 
Me sinto muito bem, tenho um 
carinho enorme por todos. As ins-
talações são ótimas e adequadas 
para a prática de atividades”.

A evolução foi tão grande que, se-
gundo Flavio, teve uma época que 
era preciso fazer intervenções com 
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frequência para aumentar o am-
biente e a capacidade. “Tivemos 
quatro obras de expansão. Todos 
os que trabalham aqui comigo 
são amigos, e já tivemos mais 
de 10 professores. Hoje, sou eu e 
mais 5. Teve uma época que eu 
saí da sala e fui me aventurar em 
um desafio profissional, período 
que meu irmão assumiu. Retornei 
há um ano e meio cheio de von-
tade de trabalhar na sala, e foi a 
melhor escolha que fiz. Amo estar 
aqui em contato com as pessoas. 
Muitos alunos, eu levo para a vida 
e se tornam meus amigos”, disse.

E essa informação é confirmada 
por gente como Maria Isabel 

Bezerra de Miranda, moradora 
do Henri Laurens e frequentadora 
da academia também desde a 
inauguração: “estou aqui todos 
os dias. O que eu mais gosto é do 
aconchego e do nosso professor 

querido, Flavio, que se tornou 
meu amigo. Sobre a prática de 
exercícios, essa me fez muito 
bem. Toda a minha ansiedade eu 
deixo aqui”.

Flavio Cassilatti e parte da sua equipe, o professor Gustavo Pena e o personal 
trainer Marcos Schultz.
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Segunda a sexta,  
das 6h às 22h
Sábados, das 8h às 14h
Domingos e feriados, 
das 9h às 13h

Maria Isabel Bezerra de Miranda, 
moradora do Henri Laurens.

Anita Pereira (Giacometti) 
brincou e disse que seu obje-
tivo em procurar a academia 
do condomínio era um só: 
ficar linda. “Eu faço todos os 
exercícios com muito gosto. 
Aeróbica, bicicleta e esteira 
estão entre eles. Tenho um 
ótimo relacionamento com 
todos, brinco e converso, sem 
problema algum. Amo esse 
lugar”, comentou.

Carolina Zangrando (Henri Laurens) 
mora há pouco mais de um ano no 
condomínio e diz que vir para a aca-
demia foi um alento em um momen-
to muito difícil da sua vida: “durante 
dois anos tive depressão, cheguei a 
pesar 40 quilos. Quando vim pra cá, 
não só voltei ao meu peso normal, 
como me curei da depressão. Fiz 
novas amizades, não só com os 
outros alunos, mas também com os 
professores, o que me ajudou muito 
quando mais precisei”.

Eduardo Pires de Souza, 66 anos, 
morador do Henri Laurens, aluno 
mais antigo da academia.
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Para se preparar para o verão, 
Flavio indica:
Vai fazer um ano que começaram em Nova Ipa-
nema os treinos funcionais, na quadra de areia 
do condomínio. “Aqui, a pessoa bota o corpo 
em movimento e se prepara para a chegada da 
estação mais quente do ano. Comecei com bola 
de vôlei e futevôlei com seis homens, tudo de 
maneira lúdica e prática. Hoje são 8 mulheres e 
3 homens no grupo. Temos corda, TRX, box, tra-
ção, cones e estou pensando em comprar mais 
coisas”, explicou.

A única restrição da prática do treino funcional, 
segundo Flavio, é para quem tem muitas dores 
na lombar: “as aulas, em vez de ajudarem a 
melhorar a dor, vão aumentá-las ainda mais. Eu 
indico, nesses casos, que os alunos comecem na 
academia e que depois que estiverem prepara-
das podem partir para o treino funcional”.

As aulas acontecem às segundas e quartas, das 
6h às 7h30. E agora em novo horário: 7h30 às 
8h30.
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CADA APRESENTAÇÃO
SUCESSO A 

Em setembro, no dia 15, o Coral 
se apresentou na CCBT – Câmara 
Comunitária Barra da Tijuca. Há 
ainda apresentações em Tere-
sópolis e estarão presentes na 
inauguração do Parque Aquático 
do condomínio.

Confira alguns momentos.

OCoral do condomínio 
tem se apresentado 
em diversos locais, 
inclusive em outros 

estados, e se destacado com 
muita propriedade. No dia 29 de 
setembro, os coralistas participa-
ram do 24º Festival Internacional 
de Coros na cidade mineira de 
Juiz de Fora e fizeram bonito, 
contagiando toda a plateia. 
Durante a música “Na Cadência 

do Samba”, o público cantou 
junto e o Coral Nova Ipanema 
foi ovacionado. O presidente do 
FESTCOROS, maestro Dionísio, 
cumprimentou todo o grupo NIPA 
com muito entusiasmo e parabe-
nizou a excelente apresentação.

Também em Juiz de Fora canta-
ram em uma convenção médica 
nacional de cardiologia e na igre-
ja Nossa Senhora do Rosário.

HOTEL JF

TEATRO NOITE  
DE GALA

 MAESTRO  
EDUARDO

MORELEMBAUM 
 





HORTA CASEIRA
gente, ter alimentos frescos e 
livres de pesticidas é uma dádiva. 
Além de cuidar da saúde, o bolso 
também agradece.

Segundo o Ministério do Meio 
Ambiente, o Brasil é o maior con-
sumidor de produtos agrotóxicos 

Na primeira oficina de 
horta caseira no con-
domínio, moradores 
aprenderam a cultivar 

alimentos frescos e ainda levaram 
para casa uma muda com vaso.

Em tempos em que o uso de 
agrotóxicos tem assustado muita 

no mundo. Um panorama bastan-
te preocupante.

Se você também quer aprender 
a cultivar, aguarde o próximo 
encontro. Ainda não há data, mas 
será informada nas redes sociais.

12



13



14

E vale lembrar que, mesmo 
as fezes sendo consideradas 
adubos para as plantas, os gra-
mados e passeios são utilizados 
por crianças e adultos. Então, 
coletar o dejeto do seu bicho de 
estimação é um exercício de boa 
vizinhança, proteção à saúde, 
respeito à vida e ao ambiente 
onde se vive e convive.

Em um país onde há mais 
cachorro de estimação 
do que crianças é pre-
ciso que cada dono de 

animal tenha mais consciência 
da sua responsabilidade diante 
do espaço que utiliza para levar 
o seu cão para passear. Recolher 
as fezes dos animais é mais que 
uma questão de saúde pública.

Uma pesquisa nacional aponta 
que em 44,3% dos lares há um 
cachorro, e isso espelha bem a 
realidade local. A população de 
cachorros foi estimada pelo ins-

tituto em 52,2 milhões, indicando 
uma média de 1,8 cachorro por 
domicílio. Já a população de 
gatos foi estimada em cerca de 
22 milhões.

Retirar as fezes do seu pet não 
é apenas questão de cidadania, 
é lei (Lei de Limpeza Urbana, nº 
3.273/2001) e a multa é de R$ 
128,50.

A Administração disponibiliza 
saquinhos plásticos (os higi dogs) 
para facilitar a vida do morador. 
Há também placas de alerta.

É OBRIGAÇÃO RECOLHER 
OS DEJETOS DO SEU PET
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TORNEIO DE TÊNIS

linas e uma de duplas femininas 
– masculina Aberta, masculina A, 
masculina B, masculina C até 60 
anos, masculina C acima de 61 
anos e feminina.

A equipe de reportagem acompa-
nhou as finais e a premiação. A en-
trega das medalhas foi feita pelo 
coordenador de tênis do condo-
mínio Hamilton Couto, do grande 
incentivador do tênis em Nova Ipa-
nema Enoch Lima e do presidente 
executivo Josean Iatauro.

Mais um grande 
torneio de tênis no 
condomínio. Foram 
42 jogos, 96 atletas 

e 3 fins de semana de competi-
ção. Números que surpreendem 
e mostram que o tradicional 
Torneio BarraShopping de tênis, 
mesmo depois de 15 anos de 
existência, ainda mobiliza os 
tenistas cariocas e atrai novos 
adeptos a cada ano.

Mais uma vez, os jogos acontece-
ram nas quadras de Nova Ipanema 
e reuniram atletas de diferentes 
bairros da cidade, entre amadores 
e profissionais. Nessa décima 
sexta edição, os apoiadores foram 
Wine out e Ativa Investimentos, 
que premiaram os finalistas.

Sob coordenação do professor 
Reinaldo Vazquez, o XVI Torneio 
BarraShopping/New York Center 
de Tênis é realizado anualmente 
e este ano foi dividido em seis ca-
tegorias: cinco de duplas mascu-
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Rose Couto (Bernardelli) e a parceira Paula Rodrigues foram as 
campeãs do torneio na modalidade feminina. Elas posaram ao 
lado das adversárias Joana Benito (Bernardelli) e a convidada 
Patrícia Fernandes. “Foi emocionante! Eu tive uma lesão no 
joelho e fiquei 6 meses parada. É sempre uma alegria poder 
participar”, confessou Rose. Já Joana admitiu que o clima amis-
toso do condomínio é muito gostoso: “sou apaixonada por esse 
lugar, aqui conhecemos novas pessoas e parceiros no esporte”.

Na categoria C até 60 anos venceram Lucas e Robson 
Ceccarelli (convidados). Eles ganharam a partida com 
a dupla João Carlos Teixeira da Silva e Eduardo Teixeira 
(convidados). “Sempre participo e é um prazer confra-
ternizar com os atletas”, disse Robson. Os competidores 
receberam a premiação do coordenador do tênis Hamil-
ton Couto.



Masculina Aberta: Daniel Costa Filho e Felipe Tavares (convidados)
Masculina A: Arcelino Motta e Justino Ferreira (convidados)
Masculina B: Evaldo Carvalho e André Gomes (convidados)
Masculina C até 60 anos: Lucas e Robson Ceccarelli (convidados)
Masculina C acima de 61 anos Rui Murat (Bernini) e Luís Eduardo Coutinho
Feminina: Rose Couto (Bernardelli) e Paula Rodrigues
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Na categoria C acima de 61 anos, Enoch Lima, se 
emocionou ao premiar o morador Rui Murat dos 
Reis (Bernini) e o companheiro Luis Eduardo Couti-
nho, que ganharam de 2x1 da dupla convidada Pau-
lo Celso Lopes e Ronaldo Vancellote. “Já fomos cam-
peões outras vezes. Mas o que importa realmente é 
a confraternização e a amizade”, afirmou Rui.

Na categoria masculina Aberta 
disputaram Leonardo Roedel e 
Cássio Mazzarotto (convidados) 
contra Daniel Costa Filho e 
Felipe Tavares (convidados), que 
saíram campeões.

André Gomes e Evaldo 
Carvalho fizeram a pe-
núltima partida do dia 
contra Rodrigo Rocha 
e Lucas Papoula (todos 
são convidados).

Campeões da categoria masculina A, Arcelino Motta e 
Justino Ferreira (convidados) venceram Carlos Vinicius 
Ferreira Sanches e Rodrigo Rosa (convidados).



Professor 

CARLOS MAGNO
99326-0956

Faixa etária a definir

GRÁTIS

ESCOLINHA DE BASQUETE

Toda terça e quinta

na quadra poliesportiva
do clube

19h30 às 20h30

MÊS DE OUTUBRO
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AGO., SET. E OUT. DE 2018
Aniversariantes

01/08 | Jefferson Rodrigo B. C. da Silva – ADM

04/08 | Lucas da Silva Costa – L. Urbana

09/08 | Daniel dos Santos Pestana – L. Urbana

14/08 | Anderson Soares da Silva – L. Urbana

17/08 | Geovani Martiniano da Silva - L. Urbana

18/08 | Mário Mendonça da Costa – Jardinagem

30/08 | Elier Ribeiro Jubilado – Enfermaria

07/09 | Ivalda dos Santos Soares – Clube

11/09 | Rosi Andreina Oliveira Silva – Clube

12/09 | Paulo Gomes da Silva – ADM

14/09 | Vera Maria Pereira de Andrade – Clube

14/09 | Francisca Eliane Matos Lopes - Portaria

17/09 | Nivaldo Moreira da Silva – Jardinagem

24/09 | Vanda de Moraes Fagundes – Clube

26/09 | Ronaldo Terni de Castro – Ônibus

26/09 | José Marcos da Silva – Manutenção

27/09 | Júlio Cesar Amaral Botelho – L. Urbana

27/09 | Dirceu Barbosa de Oliveira – Manutenção

30/09 | Carmem Lucia da Silva Lourenço – Portaria

30/09 | Diana de Araujo Dias – ADM

30/09 | Maria Gorete dos Santos - Clube

22/10 | Gilberto Lourenço – Caminhão

22/10 | Patricia Francisca de Oliveira – Clube

25/10 | Diogo Luiz Labre – Clube

30/10 | Paulo Sérgio Batista Ramos – Clube
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Cerveja 
e viagem 
combinação 
perfeita!
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Com vocês, Mestre Cervejeiro e a 
estação mais luxuosa de esqui dos 
Estados Unidos, Vail. No dia 29 de 
setembro, os clientes da cervejaria mais 
famosa do Recreio tiveram a chance de, 
além de saborear as deliciosas cervejas 
da casa, conhecer um pouquinho sobre 
Vail, a maior estação de esqui dos EUA. 
Em parceria com a Vail Ski Resort, o 
sócio-proprietário da cervejaria, Marcio 
Oliveira, levou o clima de neve para os 
convidados.

Em uma apresentação, Jennifer Vidtz 
Ward, gerente de Marketing da Vail 
Resorts, mostrou um pouco da nova 
temporada, que começa no finzinho de 
novembro e vai até abril de 2019. Este é 
o segundo ano que Jennifer vai à loja 
da Mestre Cervejeiro para fazer a 
apresentação. “Eu não poderia estar 
mais satisfeita e feliz. O feedback dos 
clientes é incrível! Fomos muito bem 
acolhidos e certamente viremos mais 
vezes. Afinal, quem não gosta de 
cerveja brasileira, não é mesmo?”, 
comentou.

Marcio disse que, quando se fala de 
estação de esqui, as pessoas acham que 
todas são iguais, quando na verdade 
cada uma tem uma característica 
diferente, como as voltadas para a 
família e as mais avançadas, que 
requerem manobras mais difíceis. 
“Nada melhor do que entender um 
pouco mais antes de viajar, para saber 
o que é ideal para o seu perfil. Por isso, 
resolvemos promover essa ação. Antes 

da temporada, a Jennifer vem para cá 
para falar dos investimentos e quais são 
as características de cada estação de 
esqui”, disse.

As pessoas que participaram da 
palestra receberam um kit com boné e 
camiseta do Epic, passe de entrada para 
o teleférico da principal estação, que é a 
de Vail (que leva o nome da empresa), e 
também para as estações de Park City, 
que também fica nos Estados Unidos,  
Heavenly, na Califórnia, e Whistler, no 
Canadá.
Mas a noite não parou por aí, o público 
ainda pôde conferir um pocket show 
com Mariah Marini.
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LOJA DO RECREIO: 
Rua Fernando Leite 
Mendes, 101 
Terça a domingo
a partir das 15h
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HORÁRIOS
ATIVIDADES SEG TER QUA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

Treino funcional 
(quadra de areia)
R$ 150,00

Prof. Flávio 
6h30 às 7h30

Prof. Flávio
6h30 às 
7h30

Judô
(sala de ginástica) 
R$ 120,00

Prof. 
Guilherme
9h às 10h
17h às 19h

Prof. 
Guilherme
9h às 10h
17h às 19h

Taekwondo (sala 
de ginástica)  
R$ 100,00

Prof. Thiago
20h10 às 
21h20

Prof. Thiago
20h10 às 
21h20

Voleibol misto 
(quadra externa)
R$ 130,00

Prof. Rafael
19h às 20h30

Prof. Rafael
19h às 
20h30

Tênis  
(quadras 2 e 3)
RS 150,00 a  
R$ 290,00

Prof. Ulissir
12h30 às 18h

Prof.  
Reinaldo
7h às 
12h30

Prof.  
Reinaldo
7h às 
12h30

Prof.  
Ulissir
12h30 
às 18h

Atividades
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ESPORTES DO NIPA 
SERVIÇOS DO NIPA

EVENTOS RESERVADOS

EVENTOS SOCIAIS

Ioga
(sala de ginástica) 
R$ 92,00

Prof.Aida
9h15/10h15
20h15/21h15
9h15/10h15 
20h15/21h15

Prof.Aida
9h15/10h15 

Hidroginástica 
(piscina grande)
R$ 125,00

Prof.Sheila
8h30/9h20 
9h30/10h20

Prof. Carlos
8h30/9h20 
9h30/10h20 

Prof. Sheila
8h30/9h20 
9h30/10h20

Prof. 
Carlos

Academia
(ao lado da  
padaria)
R$ 170,00

6h às
22h

6h às 22h 6h às 22h 6h às 22h 6h às 
22h

8h às  
14h

9h às  
13h

Pilates (sala de 
pilates)

7h às 
21h/22h

7h às 
21h/22h

7h às 
21h/22h

7h às 
21h/22h

7h às 
21h/22h 

Escolinha de  
Futebol PSG  
R$ 250,00

18h15 às 
19h30   

18h15 às 
19h30

Futevôlei  
(quadra de areia)

18h às 22h 18h às 
22h

Vôlei de praia 
(quadra de areia)

18h às 22h 18h às 22h

Futebol  
19h às 22h
(campo  
sintético)

Acima de  
50 anos

Acima de  
35 anos

Misto Futebol 
crianças

7h/11h 
geral

7h/11h 
geral

Coral  
(Salão Social)
RS 50,00

19h às 21h

Salão de  
beleza  
(ao lado da  
academia)

Fechado 7h às 20h 7h às 20h 7h às 20h 7h às 
20h

7h às 20h Fechado

Barbeiro 
Fernando 
(entrando no 
clube)

Fechado 10h às 19h 10h às 19h 10h às 19h 10h às 
19h

10h às 
19h

Fechado
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Afesta de Dia das Crianças do Nova Ipanema não poderia 
acontecer em um lugar melhor, o bosque. Ao ar livre e cercado 
por muita natureza, as crianças puderam se esbaldar corren-
do por todos os lados, curtindo brinquedos infláveis como 

escorrega e pula-pula, além da cama elástica e outras atividades.

Entre elas estavam as oficinas, que foram dois grandes destaques do 
evento. A febre do slime foi um sucesso e todas as crianças quiseram 
confeccionar seu próprio brinquedo. E na sequência, a oficina de pernas 
de pau contagiou crianças e adultos!

As mais aguardadas do dia foram as apresentações de mágica e teatro. 
A equipe de reportagem ouviu muitos elogios sobre o evento. Confira o 
depoimento dos moradores.

Circo, brincadeira e alegria!
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Luthielle Antonaccio e Helena são cunhadas, os 
sogros moram no Cellini e elas resolveram aproveitar 
a festa para os primos brincarem juntos. Depois 
de aproveitar as oficinas, Laura (9 anos) e Pedro (5 
anos), filhos de Helena, e Thomas (4 anos), filho de 
Luthielle, se divertiam no balanço com as mamães.

Com apenas 4 anos 
de idade, Bernardo 
se aventurou na 
oficina de perna 
de pau ao lado 
do papai Marcelo 
Guimarães. A oficina 
foi literalmente um 
dos pontos altos da 
festa para a dupla 
que mora no Henri 
Laurens.
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O casal à direita é Manuel e Priscila, que mora 
no Giacometti há 41 anos. Eles são pais de 
Adriana e Flávia que puderam aproveitar a 
infância no NIPA e agora curtem o espaço 
com os filhos. À esquerda, Adriana e o marido 
Bruno com os gêmeos Pedro e Elisa (11 meses), 
e bem ao lado, Flávia com a pequena Flora (9 
meses).

Ana Lúcia e Sandro moram na Rua Kobe e 
adoraram a ideia de aproveitar o Dia das 
Crianças com a pequena Luiza (3 anos) no 
conforto e segurança do bairro. E parece 
que ela também gostou bastante, porque foi 
difícil parar essa espoletinha para a foto!

Os irmãos Antônio (8 anos) e 
Alice (4 anos), moradores do 
Bernini, não perdem uma festa 
do NIPA e os pais Adriana Maia 
e César Matos explicam os 
motivos: “é um ambiente muito 
familiar, seguro e sem confusão. 
Tudo sempre bem estruturado, 
com animação, comida e muita 
organização. Nós adoramos!”.

O motivo para Rafaela (3 anos) estar com 
essa carinha foi o vovô ter interrompido a 
brincadeira para a foto. A pequena estava 
se esbaldando no pula-pula e cama elástica 
sob os olhares dos avós corujas, Izilda e Valdir 
Castelo, moradores do Marino Marini.

Tatiana Diaz, moradora do Henri Laurens, 
levou as filhas Luisa (3 anos) e Júlia (9 anos) e 
a amiga Marcela para aproveitarem a festa. 
Elas adoraram, entre as atividades preferidas 
estão o show dos palhaços e a oficina de slime, 
segundo as amigas Julia e Marcela.

Três gerações em uma só 
festa! Mariana Weil, moradora 
do Henri Laurens, é mãe de 
Patrícia e avó dos pequenos 
Lucas (6 anos), com a blusa do 
Brasil, e Miguel (3 anos), com 
a blusa da Alemanha. A festa, 
para eles, foi uma goleada de 
alegria, pois os dois não conse-
guiam ficar parados!



Marcela de Sá (7 anos) mora na Rua Ipanema e, junto 
com a amiga Renata Damasco (9 anos), se esbaldou 
na festa do Dia das Crianças. Para elas, as oficinas 
foram a melhor atração da festa, principalmente a 
de slime. Mas também adoraram os outros atrativos, 
como o pula-pula e a cama elástica.

Adriana Gramm mora no Bernini há 40 anos e conta 
que é um prazer ter curtido a sua infância no mesmo 
bosque que hoje o filho Guido (8 anos) se esbalda 
com os amigos durante a festa. “Aqui eles podem 
correr e brincar ao ar livre. É tudo de bom”, contou 
a mãe.
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Pedro (2 anos), morador 
do Bernardelli, adora pés 
descalços e muita liberdade. 
Desde pequeno, ele já sabe 
o que é bom e a mamãe 
Carla Manetta é a principal 
incentivadora: “aqui nós 
temos segurança para que 
as crianças possam brincar 
à vontade. Para mim, isso 
não tem preço”. Na festa, o 
pequeno já tinha passado 
por todas as oficinas e brin-
cadeiras, mas o que o fez 
dar uma pausa foi o slime!

Juliana e Igor, moradores 
do Cellini, estavam bastante 
felizes em levar os gêmeos 
Heitor e Giovanna (11 
meses) para a primeira 
festa de Dia das Crianças 
deles. “Estamos adorando! 
Apesar deles ainda serem 
muito pequenos, já estão se 
familiarizando com os brin-
quedos e logo estarão neles 
também”, disse a mãe.

Gabriela Gracia, moradora do 
Marino Marini, e o pequeno 
Francisco (3 anos) não perdem 
uma festa sequer. Para a mamãe, 
o principal é a organização 
enquanto para o pequeno, são 
os brinquedos, oficinas e, claro, 
guloseimas, como pipoca e ca-
chorro-quente.

Marcelo Pelegrini, morador do 
Giacometti, levou os pequenos Luiz 
Otávio (7 anos) e Pedro (4 anos) 
para brincarem na festa, porque 
eles adoram diversão. “Os eventos 
aqui são sempre muito bons, bem 
organizados e dessa vez tiveram 
atrações bastante diferentes. Eles 
estão adorando”, informou o pai.

Família reunida na festa da criançada! 
Juliana e Rodrigo, moradores da Rua 
Kobe, levaram os pequenos Eduardo 
(2 anos) e Mateus (4 anos), junto com 
a vovó Eleni, para se esbaldarem e 
curtirem bons momentos em família na 
festa. “Todos amaram”, contou a mãe!

A pequena Aysha (4 anos) foi 
visitar o tio e acabou entran-
do na brincadeira da festa 
junto com a mamãe Bruna 
Karine. Para a menina, a festa 
foi ótima: “estou gostando de 
tudo; as oficinas, brinquedos e 
os palhaços”.
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O dia é das crianças, mas a vovó também se 
divertiu bastante com os pequenos. Zilda She-
miko (à esquerda) encarou a oficina de pernas 
de pau, enquanto a criançada estava na febre 
do slime e escorrega. Da esquerda para a direi-
ta: Guilherme (6 anos), Thalles (4 anos), Letícia 
(8 anos) e Simone, moradora da Rua Kobe.  

Nicole, mãe de Alice (3 anos), e Laura (Henri 
Laurens), mãe de Thomas (4 anos), são 
cunhadas e decidiram levar os primos para 
aproveitarem o Dia das Crianças juntos. Os dois 
se acabaram na festa, mas, para eles, o melhor 
momento foi a chegada dos palhaços, pois fize-
ram questão até de foto! Não são uma graça?!
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QUANDO 
OS NOSSOS 
ALUNOS ESTÃO 
NO DEBATE, 
OS ARGUMENTOS 
SÃO MAIS 
CONVINCENTES.

AQUI, O PENSAMENTO CRÍTICO 

DIALOGA COM O ENSINO. 

DESDE A EDUCAÇÃO INFANTIL, 

O INGLÊS FAZ PARTE DO COTIDIANO, 

ASSIM COMO A TECNOLOGIA. 

SEU FILHO FICA PRONTO PARA 

TRANSFORMAR O MUNDO E USA 

A PRÓPRIA AUTONOMIA PARA 

AGIR DE FORMA SUSTENTÁVEL, 

DESENVOLVENDO RESPONSABILIDADE 

ÉTICA E AMBIENTAL. ELE TAMBÉM 

CONTA COM O ESPAÇO MAKERS, 

EM QUE PODE EXPLORAR TODA A SUA 

CRIATIVIDADE. NA ESCOLA PARQUE, 

O ALUNO TEM ESPAÇO DE SOBRA PARA 

ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS 

E SE DESAFIAR O TEMPO TODO.
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