
Aparecida, 14 de agosto de 2020. 

 

Comunicado nº 19 / 2020 

 

Senhores Pais e Responsáveis do Infantil I, 

 

Para o Projeto de Leitura do 2º semestre / 2020, os alunos irão elaborar 

histórias de acordo com a sua criatividade. 

Optamos por este modelo, para que não haja gastos extras com livros. 

No dia 31/07/2020, a Profª Elisângela entregou um bloco com folhas de sulfite, 

junto com as atividades extras, que se tornará um Livro muito legal.   

Serão 04 capítulos, sendo: 

➢ Capa : livre. 

➢ Índice. 

➢ Introdução. 

➢ 1º capítulo: Folclore. 

➢ 2º capítulo: Primavera. 

➢ 3º capítulo: Relação Professor & Aluno. 

➢ 4º capítulo: Natal. 

➢ Epílogo. 

➢ Biografia do Autor. 

 

Os alunos na faixa etária de 02 a 05 anos podem se expressar através de 

desenhos, bem como narrar a história para o responsável, e este transcrever para as 

folhas, como aconteceu nas edições anteriores com as professoras da classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Até o dia 25/11/2020 – 4ª f., este bloco deverá ser devolvido na 

secretaria do colégio. O corpo docente e administrativo farão uma Dedicatória 

Carinhosa para encerrarmos o ano letivo 2020, na esperança de alegrar o Coração 

dessas Crianças, que foram obrigadas a adaptar-se em tempo recorde em um novo 

modelo de ensino.  

Contando com a compreensão, antecipadamente agradecemos e 

reafirmamos, pais e mães, estamos à disposição. 

Ps.: Para ilustrar, faremos 4 Lives Temáticas no Facebook do Colégio 

Millennium, para que seus filhos interajam e recebam um suporte pedagógico, além 

do auxílio das professoras. 

 

➢ 1ª Live : 18/08 – 3ª f., às 14 h – Folclore. 

➢ 2ª Live : 08/09 – 3ª f., às 14 h – Primavera. 

➢ 3ª Live : 06/10 – 3ª f., às 14 h – Relação Professor & Aluno. 

➢ 4ª Live : 03/11– 3ª f., às 14 h – Natal. 

 

Como escreveu o poeta espanhol Antonio Machado: 

“Caminhante, não há caminho; 

O caminho se faz ao andar.” 

 

Atenciosamente, 

A Direção. 

 

 

 

 

 


