
 
 
CIRCULAR 016/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 

PARA: Responsáveis pelos alunos do Infantil 5 

ASSUNTO: Horários especiais da semana de encerramento 
 

Nova Friburgo, 10/07/2020 

 

Queridas Famílias  
 

    Estamos muito felizes com o crescimento de nossos alunos do Infantil 5! Durante todas 

essas semanas de atividade remota, vimos com muita clareza o empenho de cada criança e a 

dedicação de cada família. Temos a certeza de que as experiências que vivemos já nos 

tornaram pessoas mais capacitadas e melhores. 

      Queremos, nesta última semana, recompensar cada criança com algumas atividades 

especiais, sobre as quais tratamos a seguir: 
 
Aulas conjuntas 

       Na próxima semana, AS DUAS TURMAS FARÃO AULA DAS 13H30MIN ÀS 

14H10MIN, durante todos os dias da semana. 

       O objetivo é promover o encontro de todos os alunos do Infantil 5, gerando maior 

descontração e alegria. 
 
Grupos de estudo 

       Entre os dias 13 e 17/07, cada aluno terá dois encontros extras com as professoras e 

um pequeno grupo de colegas. 

 Os alunos foram agrupados pela equipe da escola a partir de uma série de atributos que 

tornarão o trabalho coletivo bastante eficiente.  

 O objetivo é permitir às professoras um contato mais íntimo com cada criança, de 

modo que sejam percebidos com maior clareza os avanços de cada um e as áreas que 

requererão maior atenção no segundo semestre. 

 Os encontros acontecerão pela plataforma Zoom, já utilizada para as aulas, e terão a 

duração de meia hora. 

 As informações sobre o dia e o horário de cada criança serão disponibilizadas pelo 

WhastApp privado de cada família, assim como os links para os encontros e os 

materiais necessários. 

 

Fique de olho!     
     Sabemos que, em função da faixa etária, nossas crianças precisam do auxílio da família 

durante a aula online. É sempre ajudador verificar com antecedência o melhor local para o 

equipamento, organizar a mesa de estudos da criança e supervisioná-la durante a aula, 

auxiliando-a, principalmente, nas questões técnicas (volume, queda de conexão etc.). Esse 

cuidado garante a segurança da criança e o bom aproveitamento da aula. 

     No entanto, especialmente nesses dois encontros, pedimos que o adulto acompanhante 

NÃO INTERFIRA NA PRODUÇÃO DA CRIANÇA, deixando que ela interaja com a 

professora para expressar suas dúvidas e suas ideias.  

 

     Agradecemos mais uma vez pela parceria e deixamos nosso abraço carinhoso. 

 

Professora Luciana Estevão 

Coordenação Pedagógica 
 


