
 
 

CIRCULAR 023/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 

PARA: Responsáveis pelos alunos do Infantil 5 

ASSUNTO: Protocolo de adaptação do Infantil 5 ao 1º Ano do Ensino Fundamental 

 

Nova Friburgo, 01/10/2020 

 

Prezadas Famílias  

 

          A Educação Infantil tem como objetivo preparar as crianças para a alfabetização e para as experiências mais sistemáticas de 

estudo. Ao longo dos anos, e sempre de forma lúdica, habilidades importantes são desenvolvidas para que a criança esteja preparada 

neuro, cognitiva, motora e psicologicamente para o aprendizado da leitura e da escrita. 

          Ao Infantil 5, último estágio desse segmento, cabe a organização final dos conhecimentos adquiridos e aprendizados práticos 

relacionados aos materiais, como o uso da tesoura, o movimento de pinça ao segurar o lápis, o registro em uma folha com pautas 

(como o Caderno de Anotações), a localização espacial em um livro impresso (como no Livro didático), além de uma intensa 

estimulação visual (para o reconhecimento das letras) e sonora (para a percepção dos sons). 

          Além de toda a fundamentação pedagógica que é a base dos nossos planejamentos, desenvolvemos, após mais de duas 

décadas de alfabetização, um protocolo de adaptação do Infantil 5 para o 1º ano do Ensino Fundamental que envolve passos 
variados, divertidos e muito eficazes. Este protocolo é anualmente executado em nossa escola e, a despeito do trabalho remoto que 

realizamos hoje, também se fará presente nas turmas de 2020. Contamos com a atenção dos senhores para cada passo apresentado 

abaixo: 

 

 

1. Reuniões de Pais 

 

 Primeiro encontro: 06/10, terça-feira, às 18h30min (divulgado no Grupo de Pais em 29/09) 

 Segundo encontro: 12/11, quinta-feira, às 18h30min  

 

          O primeiro encontro reunirá os pais e a equipe do Infantil 5, pelo Zoom, para conversarmos mais detalhadamente sobre o 

protocolo de adaptação. Na ocasião, as professoras tratarão também sobre os objetivos dessa série. 
          No segundo encontro, receberemos as professoras alfabetizadoras e a coordenadora do Ensino Fundamental! Elas 

apresentarão o trabalho realizado na classe de alfabetização, compartilharão experiências do ano de 2020 e trarão informações sobre 

o planejamento que já vem sendo elaborado para 2021. 

 

 

2. Realização de exames preventivos 

 

          Para um bom desempenho na escola, corpo e mente precisam estar alinhados e em perfeito 

funcionamento. Por isso, como uma atitude preventiva, solicitamos a todas as famílias que agendem 

para seus filhos os seguintes exames: hemograma, exame oftalmológico e audiometria. É importante 

que estes cuidados sejam tomados agora, assim, diante de qualquer alteração, haverá tempo hábil para 
tomar as providências necessárias antes que a criança inicie o próximo ano letivo. 

          Pedimos aos senhores que reservem a documentação dos exames para posterior envio à escola. 

 

 

3. Encontros das Alfabetizadoras com os alunos 

 

          Como acontece anualmente, as professoras alfabetizadoras realizam visitas organizadas às turmas do Infantil 5. Os encontros 

têm como objetivos principais o estreitamento de laços, o despertamento da curiosidade e do interesse, o reforço da segurança. 

          Para possibilitarmos este importante passo do nosso protocolo, realizaremos pequenas mudanças nos horários das aulas a 

partir da próxima semana, com o acréscimo de dois tempos semanais e a inserção de atividades lúdicas, como o “Dia do brinquedo” 

e a “Hora do Conto”. Como tem sido até aqui, acompanharemos e avaliaremos o novo horário juntamente com as famílias. 

 
 

          Contamos com a parceria dos senhores para vivermos estes primeiros passos com alegria e muita determinação. É importante 

que as crianças estejam estimuladas e que tenham um olhar positivo sobre o próximo ano letivo. Sabemos que a pandemia 

modificou nosso modo de viver, trazendo alguns medos e inseguranças também, mas temos a certeza de que estamos preparados 

para lidar com todos os desafios e que seguiremos trabalhando com afinco e ousadia para proporcionar aos nossos alunos excelentes 

experiências de aprendizagem. Em breve, divulgaremos mais passos do nosso protocolo de adaptação. 

          Com estima, 

 

Professora Luciana Estevão 

Coordenação Pedagógica 
 

 

 


