
 
 

CIRCULAR 015/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 

PARA: Responsáveis pelos alunos da Educação Infantil 

ASSUNTO: Encerramento do 1º Semestre 

 

Nova Friburgo, 10/07/2020 

 

Senhores Responsáveis, saudações!  

 

          Estamos próximos de concluir um semestre incomum, não é mesmo? Sem dúvida, este foi um tempo de muitos 

desafios, mas também de descobertas importantes, que nos permitiram um crescimento significativo tanto pessoal 

quanto coletivamente. 

          No cenário mundial, não encontramos motivos para celebrar, mas somos gratos porque, mesmo em meio a tantas 

dificuldades, conseguimos nos manter unidos, trabalhando diariamente para garantir o desenvolvimento saudável de 

nossas crianças, atentando tanto para os aspectos cognitivos quanto para os sócio-afetivos e psicomotores. 

          Agradecemos pelas experiências desses quatro meses e reafirmamos nosso compromisso de seguir buscando as 

melhores soluções; remota ou presencialmente, o que importa é manter cada criança feliz, explorando ao máximo suas 

habilidades e potencialidades.  

          A respeito do encerramento deste semestre, passamos abaixo algumas informações importantes que devem ser 

observadas: 

 
13 a 17/07 – Projeto “Pequenas doses de alegria” 

          Na próxima semana, para encerrar nossas atividades de maneira muito especial, viveremos o projeto “Pequenas 

doses de alegria”, cujo objetivo é celebrar as pequenas vitórias e comemorar as alegrias do dia-a-dia.  

 

 Considerando o empenho dos alunos durante todo o semestre, vamos diminuir “só um pouquinho” o ritmo das 

tarefas, pois percebemos o cansaço das crianças e a necessidade de atividades mais lúdicas. Por isso, nesta última 

semana, haverá algumas novidades super especiais!!! 

 

 Cada turma receberá, pelo Grupo de Pais, seu calendário semanal. Mas já antecipamos que na sexta-feira, dia 17/07, 

faremos a “Comemoração dos aniversariantes do semestre”. Fique à vontade para preparar seu lanchinho especial 

nesse dia e sua velinha, pois cantaremos “Parabéns!”. (Vale ressaltar a necessidade de um adulto para supervisionar 

esta atividade.) 

 
20 a 31/07 – Recesso escolar 

           

 Neste período, NÃO HAVERÁ ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL.  

 Considerando o trabalho realizado nos últimos meses, nossa sugestão é de que esses dias 

sejam aproveitados para descanso, brincadeiras e muita estimulação livre, sem a cobrança 

dos horários e dos prazos determinados. 

 O retorno de nossas atividades acontecerá no dia 03/08, segunda-feira. 

 
03 a 07/08 – Entrega de materiais 

          Caso o retorno presencial não aconteça nos primeiros dias de agosto, enviaremos informações sobre a liberação 

de um novo kit. Neste caso, receberemos os senhores na primeira semana do mês para a entrega de atividades/materiais: 

 

 Berçário, Infantil 1 e Infantil 2: Kit com materiais diversos para estimulação das crianças em casa.  

 Infantil 3, 4 e 5: Kit com as atividades vistadas pelas professores e novos materiais para estimulação. 

Deixaremos também para estes dias a entrega das atividades que as crianças estão produzindo em casa. 

 

          Seguiremos detalhando cada informação através dos Grupos de Pais, no WahstApp. 

          Despeço-me com um abraço carinhoso e lembrando que continuo à disposição dos senhores para quaisquer 

esclarecimentos e ajudas necessárias. 

 

Professora Luciana Estevão 
Coordenação Pedagógica 

 

 


