
Mais uma vez, a EMEI Professora Eldy Poli 
Bifone foi recebida pelo Centro de Formação 
em Segurança Urbana para as comemorações 
do dia das crianças. Pequeninos do infantil I 
e II foram divididos em dois grupos, manhã e 
tarde, para conhecer as instalações e participar 
de atividades especialmente preparadas para 
eles. Como o dia foi de muito sol e para 
evitar desconforto para os baixinhos, a turma 
da tarde acabou recebendo a Guarda Civil 
Metropolitana na própria escola. 

Segundo o coordenador do CFSU, Luís Geraldo 
Junqueira, o efetivo estava bastante animado 
para o evento e principalmente para usar as 
fantasias escolhidas para esse ano. 

Além dos tradicionais palhaços, 
impecavelmente interpretados pelos GCMs 
Donizete, o “Costelinha” e R. Silva como 
“Bacon”, a criançada pode se divertir com alguns 
personagens da turma do Chaves. Inspetor 
Carmo, como Nhonho, GCM Carneiro, como 
Sr. Barriga, GCMF Nadia, como Chiquinha, 

GCMF Silvanete, como Dona Florinda e, ainda, 
o CD Basílio, como Chapolin, além da GCMF 
Graziela, como Chapolinete. 

As atividades foram o ponto alto do dia nos 
dois turnos. Primeiro os alunos marcharam 
com os palhaços cantando músicas infantis 
tradicionais, enquanto o pessoal do Canil 
da GCM preparava os instrumentos para a 
performance de obediência e agility. “Os 
cachorros são os mais legais, cachorros polícia 
(sic) são nossos amigos“ dizia Igor, de apenas 

4 anos, enquanto não desgrudava os olhos da 
apresentação. Para a professora Ana Cristina, 
há onze anos lecionando na rede municipal, o 
mais importante da iniciativa é mostrar para 
os alunos a importância de ver no guarda um 
amigo. “Como a escola é perto, eles escutam 
os treinamentos da GCM e ficam muito 
curiosos sobre o que acontece do outro lado 
do muro” – completa a também professora 
Mônica Larussa.
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Depois do canil, foi a vez dos 
participantes do projeto “Criança 
sob nossa Guarda” arrancarem 
risadas do público. O fantoche 
Pedrinho ensinou lições sociais 
importantes através de suas 
aventuras infantis. O CD Carlos 
explica que o sucesso dessa 
atividade se dá pela identificação 
das crianças com o personagem. 
No resto do dia ainda teve corrida 

de saco, torneio de bambolê, 
lições de judô, com rolamentos no 
tatame e muita – MUITA – bagunça 
mesmo!

E o que não poderia faltar em um 
dia das crianças perfeito? Acertou 
quem pensou muitas guloseimas! 
Os alunos do CFSU se empenharam 
na distribuição de algodão doce, 
bolachas, pipoca e muitos doces. 

Eu queria que fosse sempre assim    – concluiu Victor Hugo 
de apenas 5 anos. Por isso, logo adiantamos ao Victor e a vocês que o ano 
que vem tem muito mais! “ ”

GCM Robson da Guarda 
Ambiental e aluna do Ensino 
Infantil I.

A GCMF Alessandra também 
fez o maior sucesso com as 
crianças de abelhinha.

Boletim eletrônico elaborado pela Assessoria de Imprensa e 
Comunicação da Secretaria Municipal de Segurança Urbana
Texto: Ingrid Alfaya
Diagramação: Pedro Souza
Fotos: Ulisses

Contatos para sugestões e reclamações: 
smsumimprensa@prefeitura.sp.gov.br
Telefones: 3124-5192 / 3124-5193 / 3124-5194
Endereço: Rua Augusta, 435 - Centro


