
 

 

Estimadas Famílias 

Paz e Bem! 

 

Com o objetivo de fortalecer nossa parceria e compartilhar com as 

famílias nosso jeito de FAZER EDUCAÇÃO, estaremos iniciando, no 

abril, o Projeto “DE BRAÇOS ABERTOS 

- 2022”.  

     Sabemos das dificuldades encontradas para se fazerem presentes em 

horário escolar, mas ainda assim, consideramos importante  

espaço à participação e integração da família com educandos e educadores.

       

O Projeto “DE BRAÇOS ABERTOS 

ANO)”, à semelhança do Projeto “De Mãos Dadas com a Escola 

Ano”, é uma iniciativa para que voc

sendo desenvolvido e as aprendizagens das crianças neste importante 

processo de ALFABETIZAÇÃO e LETRAMENTO

      

A atividade está aberta à participação dos pais ou de um familiar/ 

responsável indicado pela família e

na atividade, caso seja necessário para comprovação no trabalho.

     

Segue abaixo o cronograma dos dias de atividades do Projeto 

“DE BRAÇOS ABERTOS 
  

DATAS DIAS DA 

SEMANA

28/04/2022 Quinta-feira 

24/11/2022 Quinta-feira

 

Com o objetivo de fortalecer nossa parceria e compartilhar com as 

famílias nosso jeito de FAZER EDUCAÇÃO, estaremos iniciando, no 

“DE BRAÇOS ABERTOS – FAMÍLIA E ESCOLA 

Sabemos das dificuldades encontradas para se fazerem presentes em 

horário escolar, mas ainda assim, consideramos importante  

espaço à participação e integração da família com educandos e educadores.

DE BRAÇOS ABERTOS – FAMÍLIA E ESCOLA (2º 

à semelhança do Projeto “De Mãos Dadas com a Escola 

Ano”, é uma iniciativa para que vocês possam prestigiar o trabalho que vem 

sendo desenvolvido e as aprendizagens das crianças neste importante 

ALFABETIZAÇÃO e LETRAMENTO. 

A atividade está aberta à participação dos pais ou de um familiar/ 

responsável indicado pela família e  a Escola fornece atestado de presença 

na atividade, caso seja necessário para comprovação no trabalho.

Segue abaixo o cronograma dos dias de atividades do Projeto 

“DE BRAÇOS ABERTOS – FAMÍLIA E ESCOLA (2º ANO) 

DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO 

Turma 21 – Professora Lisiane Pereira 

às 9h15 

 

Turmas 22 e 23 professoras Gabriele Correa e 

Carla Andréa das 16h às 17h30

feira  

feira 

Contamos com a sua presença.

Nosso abraço 

Equipe Gestora e Educadoras do 2º ano.

Porto Alegre, 04 de abril de 2022.

Educação que transforma, 
Amor que transborda.

 

Com o objetivo de fortalecer nossa parceria e compartilhar com as 

famílias nosso jeito de FAZER EDUCAÇÃO, estaremos iniciando, no mês de 

FAMÍLIA E ESCOLA (2º ANO) 

Sabemos das dificuldades encontradas para se fazerem presentes em 

horário escolar, mas ainda assim, consideramos importante  abrir mais  um 

espaço à participação e integração da família com educandos e educadores. 

FAMÍLIA E ESCOLA (2º 

à semelhança do Projeto “De Mãos Dadas com a Escola –          1º 

ês possam prestigiar o trabalho que vem 

sendo desenvolvido e as aprendizagens das crianças neste importante 

A atividade está aberta à participação dos pais ou de um familiar/ 

a Escola fornece atestado de presença 

na atividade, caso seja necessário para comprovação no trabalho. 

Segue abaixo o cronograma dos dias de atividades do Projeto                    

FAMÍLIA E ESCOLA (2º ANO) - 2022”.  

Professora Lisiane Pereira das 7h45 

professoras Gabriele Correa e 

das 16h às 17h30 

 

Contamos com a sua presença. 

Nosso abraço fraterno, 

Equipe Gestora e Educadoras do 2º ano. 

Porto Alegre, 04 de abril de 2022. 

Educação que transforma,  
Amor que transborda. 




