
 
 

CIRCULAR 024/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 

PARA: Responsáveis pelos alunos do Berçário, Infantil 1 e 2 

ASSUNTO: Semana de Olimpíadas 

 

Nova Friburgo, 06/10/2020 

 

Prezadas Famílias  

 

          Com grande alegria, anunciamos oficialmente, aqui, que na próxima semana viveremos encontros especiais que marcarão as 

Olimpíadas da Solidariedade do Educandário Miosótis em 2020. Todos os anos, em nossa escola, vivemos intensamente este 

momento do mês de outubro, quando doamos alimentos às instituições da cidade e reunimos nossos alunos em uma grande festa do 

esporte. 

          Apesar de nossa rotina estar alterada este ano, não podemos deixar este momento passar em branco, então conclamamos toda 

a comunidade escolar a participar conosco desta grande festa. Para as turmas de Berçário, Infantil 1 e Infantil 2, nossa agenda está 

assim: 

 

 

12/10, 2ª feira, FERIADO NACIONAL 

 

 

13/10, 3ª feira, das 16h30min às 17h 

 

 Atividades esportivas em família com o professor Anderson e as professoras das turmas 

 

 

14/10, 4ª feira, das 17h às 17h40min 

 

 Atividades recreativas em família com as professoras das turmas e a visita das professoras do Infantil 3 

 

       A sua presença é o principal motivo deste encontro!!! 

       A professora do(a) seu(sua) filho(a) entrará em contato com você para confirmar sua participação. Caso você tenha uma 

proposta de horário diferente da nossa, fale com a gente! Queremos reunir nossos alunos para um grande momento de 

confraternização. 

 

 

15/10, 5ª feira, DIA DO PROFESSOR 

 

 

16/10, 6ª feira, RECESSO ESCOLAR (NÃO HAVERÁ ATIVIDADES NESTE DIA.) 

 
 

24/10, sábado, das 9h30min às 13h40 

 

 Drive-thru da Saudade!!!! 

A alameda Eduardo Guinle vai virar uma festa!!!! 

Neste dia, receberemos as famílias em seus carros com fantasias, alegorias e muitos enfeites, preferencialmente na cor 

AZUL, comemorando os 30 anos de nossa escola. Receberemos as doações dos alimentos e comemoraremos a data com 

muitas surpresas... Preparem-se!!! 

           

 

          Contamos com a parceria dos senhores para vivermos cada um destes momentos com vivacidade e empolgação, celebrando a 

alegria de estarmos juntos. 
          Esperamos por vocês!!!! 

 

Professora Luciana Estevão 

Coordenação Pedagógica 
 


