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ORGANIZAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE 

E VOLTA ÀS AULAS NO 2º SEMESTRE 
As famílias do Infantil 4 

 
Prezadas famílias 

 

O tempo passou muito rápido, e aqui estamos nós finalizando mais um semestre!  

Tempos! Tempo de trabalho e aprendizagens que foram regados a gargalhadas, choros, 

emoções, bravezas, desejos, orientações e carinho. 

 

Seguem as últimas orientações do semestre, para que em agosto possamos recomeçar 

nossa rotina e nossos procedimentos em ordem e com a apropriação de todos. Preparados? 

 

1) As crianças estão levando para casa a pasta de arte (polionda tamanho A3) com 

as propostas artísticas. Essa pasta deve ser devolvida vazia no primeiro dia de 

aula, ou seja, em 31 de julho. 

 

2) Elas estão levando também os livros que fizeram parte da nossa biblioteca de sala 

no primeiro semestre. Por favor, enviem um outro título, também no primeiro 

dia, para que possamos reorganizar nosso cantinho de livros, que é tão apreciado 

por todos. 

 

3) Os estojos também retornarão, para que os materiais sejam organizados e 

renovados, caso seja necessário. Mantenham no estojo uma unidade de cada 

material, pois quando houver necessidade faremos a reposição com os materiais 

reserva que já temos guardados em sala. 

 

4) Como companhia para as férias, enviamos um livreto para produção de registros 

significativos dos lugares que as crianças puderem visitar e/ou conhecer nas férias. 

Esse registro pode ser feito por meio de fotos, desenhos compartilhados com 

vocês, escrita, colagem de folders e outras possibilidades. Ressaltamos que não 

esperamos apenas memórias das viagens; muitas vezes, as férias nos permitem 

descobrir uma banca de frutas na esquina da rua de casa que não tinha sido 

notada antes. 

 

 

Segue link do vídeo exibido na reunião de pais, que mostra com muito primor o que 

proporcionamos às crianças durante o semestre:  https://youtu.be/DGeTa4v-LdA 

https://youtu.be/DGeTa4v-LdA


Encarar os desafios para trilhar caminhos ainda desconhecidos, ou não tão bem 

conhecidos e seguros, ofereceu às crianças a possibilidade enriquecedora de enfrentar as 

contrariedades, as dúvidas e seus medos. E nós apreciamos as conquistas! Bom demais!  

Esperamos que todos tenham ótimas férias! 

 

Até a volta e obrigada pela parceria,  

Solange e Danielle 

Professoras do Infantil 4 
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