
 
 

São Paulo, 2 de abril de 2020. 

Senhores pais, 

 

Esperamos encontrá-los com saúde e, na medida do possível, tranquilos para este período de férias 

antecipadas.  

Sabemos que não está sendo fácil, e nosso maior desejo é que pudéssemos continuar compartilhando a 

educação, a vida e a alegria com seus filhos. 

A escola vazia e os educadores sem os educandos perdem o sentido! 

Mas a preservação da vida neste momento é o primordial. 

Diante da necessidade de afastamento, damos algumas orientações: 

• Guarde todas as atividades realizadas em folhas soltas em uma pasta, com nome e data, e tragam para a 

escola no retorno. 

• Guardem livros e materiais didáticos em um lugar seguro, longe do alcance das crianças, pois elas podem 

utilizá-los de maneira inadequada e comprometer o registro futuro. 

• Se desejarem, realizem as atividades que foram propostas nas últimas duas semanas que ainda não foram 

feitas. 

• Informamos que todo o conteúdo trabalhado remotamente será retomado no retorno às aulas, evitando 

prejuízos futuros. 

Os alunos dos 1os anos devem continuar realizando as leituras da plataforma Elefante Letrado, diariamente, 

optando pelos títulos preferidos das crianças. Para a prática de escrita, proponham a realização de listas de 

palavras: para compras, de brinquedos, de brincadeiras etc.). Também podem enviar e-mails, cartões e 

outras atividades que envolvam a escrita. 

Sabemos que estão preocupados com a situação e sobrecarregados com afazeres da casa, do trabalho e das 

crianças, mas o dia se torna muito mais “leve” quando damos tempo de qualidade para as crianças. 

Brinque, cozinhe, desenhe, leia, pinte com elas, mesmo que seja por um curto período do dia. Esta atenção 

é tudo o que querem e que encontram quando vêm à escola. 

Tudo isso sem compromisso, com alegria, somente para os dias serem mais divertidos! 

Desejamos que Nossa Senhora nos proteja e abençoe para que logo nossa rotina volte ao normal. 

Até breve! 

 

Beijos repletos de amor e saudades! 

 

Equipe do Segmento 1 


