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Início das aulas – 31/01/2018  

Alunos do 1° ano do Ensino Fundamental 1 
  

 

Prezadas famílias,  

Amanhã iniciamos a jornada do ano letivo de 2018. Tempos de acolhimentos e 
descobertas. Estamos com saudade de ver as crianças habitando o espaço escolar 
com a alegria, energia e vivacidade que só elas têm. Sabemos que vivem agora a 
natural expectativa do retorno às aulas, dos tantos encontros com a nova turma 
com quem partilharão as experiências escolares no 1º ano e pelas novas amizades 
que se estabelecerão com as crianças que passam a frequentar nossa escola. A 
recepção está cuidadosamente preparada para que todas sintam-se acolhidas 
desde os primeiros momentos e possam escrever novas páginas na história de sua 
escolaridade. 

Divulgamos a lista de nomes de cada uma das novas turmas de 1º ano, os nomes 
das professoras e auxiliares para que possam amanhã dirigir-se à sala de aula. 

Considerando as particularidades do primeiro dia de aula, a escola estará aberta 
aos pais, excepcionalmente, entre 7h15 e 7h45. Nosso propósito é que as famílias 
que possam ou desejem, tenham um tempinho para conhecer o espaço da nova 
sala de aula, cumprimentar a professora, conhecer ou reencontrar os demais 
e  compartilhar com as primeiras emoções da chegada. 

Lembramos que às 19h temos a primeira reunião de pais onde vocês terão mais 
informações sobre a rotina e a proposta pedagógica da série. Ressaltamos que a 
reunião de pais é um momento dos adultos, pais e professores, para firmar 
combinados, esclarecer dúvidas, compartilhar sobre a tarefa de educar tanto na 
escola quanto fora dela. Esperamos por vocês para essa importante conversa. 

Agradecemos a todos a confiança em nosso projeto educativo e partilhamos a 
satisfação por este recomeço. 

Atenciosamente, 

Cintia Simão 
Coordenação pedagógica – Educação Infantil e 1º ano do EF1 

 

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
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