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                                                                                                                                          Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2021. 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021. 

Assunto: Rito de passagem do 5º ano – EF1 

“Onde reina o amor, Deus ali está.” 
Comunidade Taizé 

Estimadas Famílias, 

Nossos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental estão encerrando uma etapa tão importante na vida escolar 

para dar início a um novo desafio, o 6º ano. Para celebrarmos o encerramento deste ciclo e darmos início ao 

próximo, no dia 02 de dezembro teremos dois momentos muito especiais, cheios de significados a fim de 

construirmos memórias afetivas e positivas.   

No primeiro momento nossos professores do 6º ano junto com as professoras do 5º ano realizarão dinâmicas para 

fortalecer ainda mais as habilidades socioemocionais tão significativas para os estudantes nessa fase da vida. Os 

estudantes deverão chegar à escola no horário normal de aula. 

ESTAÇÕES DE TRABALHO - DINÂMICAS 

 

No segundo momento do dia faremos a concretização desta etapa através do RITO DE PASSAGEM, com a presença 

dos pais e responsáveis, no Teatro Nossa Senhora das Graças (entrada pela Praia de Botafogo). Faremos uma 

retrospectiva do ano, algumas homenagens e uma linda apresentação musical. 

A expectativa é conseguir transmitir aos espectadores um pouco da emoção presente ao evidenciar os avanços e 

conquistas dos estudantes, trazendo a essência de todo o caminho percorrido até aqui. 

Atenção: Neste dia sugerimos que os estudantes tragam na mochila outra camisa do colégio para ser usada no 

momento do teatro. 

Pedimos também que a família envie uma mensagem que será entregue ao estudante durante a celebração.  

E-mail: coordenacaoef1@imaculadacic.com.br 

PROGRAMAÇÃO 
Abertura do Teatro para responsáveis: 16h15 
Início: 16h30 
Como gesto concreto da Filosofia Vicentina, e em sintonia com a mensagem cristã, sugerimos que as famílias tragam 

materiais de higiene pessoal para serem doados para a casa dos Pobres São Vicente de Paulo. 

Sugestão de itens: 

 Fralda geriátrica; 

 Sabonete; 

 Shampoo; 

 Desodorante; 

 Prestobarba; 

 Creme dental; 

 Escova de dente; 

 Hidratante. 
 

 

ESTAÇÃO 1 
 

ESTAÇÃO 2 
 

ESTAÇÃO 3 
 

ESTAÇÃO 4 
 

RELAXAMENTO E 
CONSCIÊNCIA CORPORAL 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
E PROJETO DE VIDA 

PRODUÇÃO TEXTUAL 
CARTA PARA O FUTURO 

PRÁTICAS EM CIÊNCIAS DA 
NATUREZA 
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As famílias deverão seguir os seguintes protocolos de segurança: 

1. Devem comparecer até no máximo duas pessoas por família por causa do protocolo de saúde; 

2. Utilizar a máscara; 

3. Respeitar as orientações do espaço. 

Será um momento de grande felicidade, pois a celebração marcará a conclusão de um ano importante para as 

crianças. Esperamos por vocês! 

 

Atenciosamente, 

Renata Bordallo 

Coordenadora Pedagógica 

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

Denise Pina 

Orientadora Educacional 

2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

 


