Sociedade de Educação e Promoção Social Imaculada Conceição

INSTITUTO BARONEZA DE REZENDE
Av. Barão de Serra Negra, 375 Vila Rezende Piracicaba - SP CEP 13405-121.
Fone: (19) 3421-2411 - Fax: (19) 3421-2885 CNPJ. 43.975.465/0003-32
www.baronezaderezende.com

Piracicaba, 23 de novembro de 2020.

Senhores Pais,
Paz e bem!

Alunos: Educação Infantil e 1º ano

Projeto Pais e Filhos na Escola

O Instituto Baroneza de Rezende, com muita alegria, convida-os para o Projeto Pais e Filhos
na Escola, que acontecerá no dia 23 de janeiro de 2021, sábado, às 9 horas. Ele acontecerá de
maneira presencial, se for possível e, caso não seja, será feita de forma remota (on-line), com o link
de acesso enviado alguns dias antes do evento.
Se for possível de maneira presencial, que é o nosso desejo, a entrada será pelo portão da
Avenida Dona Lídia, 428.
O Projeto Pais e Filhos na Escola tem sido uma prática há muito tempo e o resultado é, ano a
ano, percebido por pais e professores, como uma estratégia positiva no processo de adaptação. Esse
projeto tem o objetivo de aproximar a escola e a família, com o intuito de facilitar a adaptação da
criança à escola através do estabelecimento de um vínculo de confiança e é destinado às crianças da
Educação Infantil (Maternal I, Maternal II, Pré I e Pré II) e 1º ano do Ensino Fundamental.
Todos sabem que a inserção na escola é um processo muito delicado e inspira cuidados, da
família e da escola, para que se tenha sucesso. Nesse sentido, também se sabe, que é primordial o
sentimento de confiança para que os vínculos se afirmem. Diante dessas preocupações o IBR
organiza esse encontro, que será o princípio da construção desse processo, que se efetivará no
decorrer do ano letivo. Por isso, solicitamos que todos se organizem para estarem presentes nesse
dia.

Importante:
•

Nesse dia, não deverá ser entregue o material escolar;

•

É necessária a presença do(a) aluno(a) e, ao menos, um responsável (pai e/ou mãe).

Atenciosamente
A Direção
Coordenação Pedagógica

