
 
 

CIRCULAR 027/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 

PARA: Responsáveis pelos alunos do Infantil 5 

ASSUNTO: Novas ações pedagógicas 

 

Nova Friburgo, 09/10/2020 

 

Prezadas Famílias  

 

          Esta foi uma semana de muitas novidades no Infantil 5! Concluída a primeira semana das novas ações pedagógicas, queremos 

lhes passar algumas informações importantes: 

 

 Substituição da professora Renata 

      Como informamos na Roda de Conversa (06/10), a professora Julia assumiu a turma que foi da professora Renata. 

Lembramos que, além de conhecer bem os alunos que já estiveram conosco nos anos anteriores, a professora participou das aulas 

do 1º semestre, da Roda de Conversa com os pais e dos Conselhos de Classe, tendo o vínculo afetivo e as informações pedagógicas 

necessárias para dar continuidade ao trabalho. 

      Na próxima quarta-feira, conversaremos com as crianças sobre esta transição, por isso é importante que os alunos desta turma 
estejam presentes. 

      Estamos certos de que todos os cuidados tomados pela escola, nesse momento, se reverterão em segurança e aprendizado para 

as turmas, proporcionando experiências felizes e enriquecedoras. 

 

 Em caso de comunicação rápida, para o esclarecimento de dúvidas cotidianas, as famílias poderão se dirigir à professora 

Julia, cujo número está disponível no Grupo de Pais. 

 A Coordenação Pedagógica também segue atuando diariamente nas aulas, com as professoras e disponível às famílias. 

 Para facilitar a localização das informações, nosso Grupo de Pais será reorganizado por turma. Na próxima 

semana, faremos esta transição e, nos próprios grupos, detalharemos as informações. 

 

 Oficina Letrar 

      A Oficina Letrar é uma das novas ações que visam preparar o aluno do Infantil 5 para o ingresso no 1º 
ano, oportunizando às turmas um encontro semanal com cada professora alfabetizadora. O objetivo desta 

aula NÃO É A ALFABETIZAÇÃO, mas o estabelecimento de vínculos e o despertamento para o 

mundo letrado. Esta ação já acontecia presencialmente, a cada ano, embora com outro formato, e foi 

adaptada, agora, para o ensino remoto. 

      Nesta primeira semana, as professoras Amanda Queiroz e Eliane Corga dedicaram um tempo às apresentações, 

impossibilitando o cumprimento do planejamento inicial. Cabe esclarecer aqui que isto é parte do fazer pedagógico e que, em toda 

a literatura da área, se lê que a primeira regra de todo planejamento é sua flexibilidade. 

      Estamos conscientes de cada passo tomado e preparados para prosseguir com as aulas no ritmo habitual das turmas. 

      Estimule seu(sua) filho(a) a participar desta aula, a conhecer de pertinho as professoras e a interagir com elas. Temos a certeza 

de que nossos alunos ganharão muitíssimo com esta experiência. 

 

 Hora do Conto 

      A Hora do Conto foi desenvolvida para proporcionar aos alunos um encontro especial com a 

literatura. Trata-se de um momento de maior descontração e interação, com a valorização do 

diálogo, a estimulação da atenção e o desenvolvimento do vocabulário, conduzido pela professora 

Michelle Klem, profissional com excelente formação técnica e apaixonada pela contação de 

histórias! Não deixe seu filho de fora dessa experiência tão fascinante!  

 

 Dia do Brinquedo 

      Agora é oficial! Toda sexta-feira haverá um momento dedicado exclusivamente à brincadeira e interação, comandado 

pela professora Letícia Barbosa. O objetivo desta atividade é a interação lúdica entre as crianças. Neste encontro, 

elas darão boas gargalhadas e poderão estreitar os vínculos de amizade.  

 

 Roda de Conversa 

       Como foi comunicado, realizamos nossa segunda Roda de Conversa no dia 06/10. Ficamos felizes com a presença dos 

responsáveis e a rica interação através das perguntas enviadas. Para aqueles que não puderam estar presentes, informamos que, na 

próxima semana, seguirá uma circular revisando a pauta deste encontro e fornecendo mais detalhes sobre os assuntos tratados. 

 

      Agradecemos pela atenção dos senhores e persistimos acreditando no diálogo e na parceria entre escola e família. 

      Despedimo-nos cordialmente, desejando um ótimo fim de semana prolongado. 

 

Professora Luciana Estevão 

Coordenação Pedagógica 
 

 

 

 


