
 

 

Natal, 21 de junho de 2022. 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis,  
 
 
Estamos finalizando este semestre e agradecemos a Deus pelo modo maravilhoso como Ele nos conduziu 

até aqui. Agradecemos, também, a confiança depositada pelas famílias em nosso Projeto Educativo e em nossa 
Equipe Pedagógica.  

Além disso, evidenciamos que, dentro de nossas conquistas, nossos educandos foram estimulados a 
pensar criticamente; aprenderam a trabalhar em grupo e de maneira individual; assumiram a posição de 
protagonistas; e, ainda, vivenciaram outras oportunidades de aprendizado, ao passo que foram respeitadas as 
suas individualidades, de forma a conduzimo-nos a avançarem significativamente no processo ensino-
aprendizagem.  

Sendo assim, apresentamos a seguir como se darão as nossas atividades finais deste I Semestre de 
2022: 

 Dia 28/06 (terça-feira) – Relatório Descritivo do educando, o qual será enviado para os e-mails dos 
responsáveis a partir das 19 horas. Para tanto, solicitamos que os atualizem. Ademais, orientamos 
leitura prévia do conteúdo do e-mail para o Atendimento Personalizado. 

 Dia 29/06 (quarta-feira) – Último dia de aula para os educandos do Cantinho da Alegria – Maternal 
III ao 1º ano do Ensino Fundamental. Assim, informamos que encerraremos o momento em clima 
junino! 

 Cada educando trará o seu lanche individual (pode ser lanche típico junino ou não).  

 Os educandos poderão vir com trajes juninos, pois teremos o São João do Cantinho da 
Alegria.  

 Dia 30/06 (quinta-feira) – Atendimento Personalizado aos pais, de acordo com o horário enviado na 
agenda do educando e, também, anexado na porta da sala de aula para melhor organização dos 
familiares.  

 As professoras atuarão, exclusivamente, no processo de devolutiva do processo de ensino-
aprendizagem individual do educando. 

 Também, teremos a entrega do Portfólio do educando – o qual deve ser devolvido no retorno 
das aulas para a educadora (19.07 – terça-feira). 

 Dia 19/07 (terça-feira) – Retorno presencial do recesso escolar para os educandos do Cantinho da 
Alegria. 

 
Agradecemos, mais uma vez e imensamente, a parceria Família/Escola, bem como desejamos, em nome 

de toda a Equipe do Cantinho da Alegria, um excelente recesso a todos. 
 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA 
DIRETOR 
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