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Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021. 

 

 

“Deus é amor e quer que a ele se vá por amor”. 

São Vicente de Paulo  

Assunto: Término da 1ª etapa 

 

Estimados responsáveis, 

Estamos nos aproximando do término da 1ª etapa letiva. Muitas novidades aconteceram, muitas descobertas e 

aprendizagens. Com o objetivo de estreitar a parceria entre escola e família, criamos dois momentos de interação. 

 

1º momento: Reunião individualizada - 10 a 21 de maio 

Momento em que as famílias serão recebidas na modalidade on-line pela professora da turma, para uma conversa 

sobre o desenvolvimento específico da criança. Acontecerá de 10 a 21 de maio, de acordo com agenda 

disponibilizada no Teams. No horário agendado, a professora enviará o convite para o responsável ingressar na 

reunião. O encontro terá duração de 10 min. Solicitamos atenção especial ao tempo estipulado em respeito à 

todas as famílias. 

Os horários de atendimentos estarão disponíveis na plataforma Microsoft Teams na aba arquivos, na equipe da 

turma do estudante. E deverão ser preenchidos diretamente na plataforma, pelos responsáveis. 

 

2º momento: Escola Aberta on-line - 15 de maio - SIMPLES ASSIM... 

Momento em que os estudantes e suas famílias vivenciarão práticas de atitudes cuidadosas e de respeito, 

valorizando o outro e as amizades, iluminando o PROJETO DE VIDA, vivenciado durante a primeira etapa.  

A Escola Aberta será no formato de oficinas, e a família poderá escolher apenas uma para participar.  

As inscrições deverão ser feitas através do link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKDekoB7liUg4sPr_7Q2XcDWQTCSSM9H9p45_bJouV-

lKDOg/viewform   até o dia 09 de maio.  

Pedimos atenção ao cumprimento do prazo para o sucesso da nossa organização. O limite é de 16 inscrições por 

oficina! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKDekoB7liUg4sPr_7Q2XcDWQTCSSM9H9p45_bJouV-lKDOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKDekoB7liUg4sPr_7Q2XcDWQTCSSM9H9p45_bJouV-lKDOg/viewform
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HORÁRIO OFICINA 

10h às 11h 

1 Carinho e afeto através do toque 

Massagem corporal 

2 Sementes de amizade 

Plantio de sementes e confecção de vaso 

3 Peça tudo o que você quiser... 

Construção do pote do afeto com pote de sorvete, terra e palito 

4 Cuidando do outro, eu cuido de mim 

Confecção de máscaras de proteção facial com meias. 

5 Uma lição de amor 

Modelagem de cabelo através de penteados 

6 Eu cuido, você cuida, nós cuidamos 

Criação de cartaz publicitário 

7 Meu momento de criação e calma 

Construção da garrafa da calma com glitter 

8 Ninguém e igual a ninguém 

Artes com luva descartável 

9 Riquezas de uma família 

Confecção da árvore dos afetos 

10 Amor na cozinha – Love in the kitchen 

Receita de brigadeiro de batata doce 

 

Estamos preparando um momento muito agradável. Por isso, não percam essa oportunidade para estarmos 

juntos! 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe da Educação Infantil e 1º ano EF – Séries iniciais 
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