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ENSINO FUNDAMENTAL – 2o e 3o ANO
Em 03.10.2018

“Brincadeira de criança, como é bom!(...)”
Senhores pais e/ou Responsáveis,
No mês de outubro, aguarda-se uma das datas do ano mais esperada – o dia de comemorar a
quem nos encanta e nos enche de alegria com suas descobertas e aprendizagens – as crianças.
Com o objetivo de valorizar o momento do brincar, como experiência significativa de
relação da criança com o mundo e com o outro, a equipe pedagógica articula-se para promover,
no período de 04 a 11 de outubro, a “Semana da Criança”, com jogos interclasses, brincadeiras
de rodas, oficinas de arte e visita à casa de lazer da escola – Memorare, conforme quadro com
datas a seguir.
Data
08/10
10/10
10/10

Ano
3º ano
2º ano
2º e 3º anos

Turno
Manhã
Manhã
Tarde

As atividades planejadas para esse momento serão exclusivas para as crianças e
acontecerão no turno de aula de seu(sua) filho(a).
Em concordando com a ida de sua criança ao Memorare, assinem o destaque de
autorização em anexo e enviem-no até amanhã dia 04.10 (quinta-feira) à professora da turma. A
criança deverá levar lancheira com lanche bem REFORÇADO, sacola com roupa de banho,
toalha, pente, protetor solar (tudo identificado) e trajar roupas e calçados fáceis de trocar.
O translado será de responsabilidade da escola. Pedimos atenção ao horário de saída, às
7h e 10min (turno da manhã) e às 13h e 20min (turno da tarde), para que as crianças possam
desfrutar das atividades planejadas.
Abracem esse convite!
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

----------------------------------------------------------- DESTAQUE ---------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO IDA AO MEMORARE
NOME: _____________________________________________________ ANO: _____ TURMA: ______
(

) AUTORIZO

(

) NÃO AUTORIZO
TERESINA, _____ /_____/2018.

____________________________________________________________
ASSINATURA DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

