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Em 14/02/19
Senhores Pais e/ou responsáveis,
A CASA (lar da criança) constitui referência para ela, assim
como a FAMÍLIA (pais, irmãos, avós...).
Consciente disso, a equipe docente do Maternalzinho lançará,
no dia 19 de fevereiro (terça-feira) o PROJETO MEU DOCE LAR, cujo
propósito principal é estimular na criança a compreensão do espírito de
família, de pertencimento a esse grupo social e, além, para a
importância do lar (casa / moradia) como ambiente de proteção,
harmonia, afetividade, vida compartilhada... Lugar da segurança afetiva,
onde se inicia o processo de humanização a que a escola dá maior
dimensão.
Para organização / planejamento inicial do estudo desse atrativo
Projeto, solicitamos aos(às) senhores(ras) que nos enviem até o dia 18 de
fevereiro (segunda-feira), uma foto 15x21 da casa em que residem com a
criança (partícipe do Projeto), de preferência da fachada. No momento de
registro dessa foto, se possível, posicionem-se com a criança em ângulo
que possibilite boa visualização de todo o cenário (casa e família).
Contamos com o apoio dos(as) senhores(ras) no desenvolvimento desse estudo que se estenderá durante o primeiro semestre
letivo, concluindo-se em junho com evento envolvendo toda a Família
Saviniana.
Atenciosamente,
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