Porto Alegre, 23 de janeiro de 2019.

Queridas famílias,
Estamos felizes com a participação de seu (sua) filho (a) no Turno Integral Joãozinho
Legal.
Em 2019, ampliando novas possibilidades, o turno integral reorganizou seu espaço em
uma nova estrutura. Garantindo um ambiente acolhedor e desafiador rico em possibilidades
lúdico-pedagógicas, em que as crianças vivenciem momentos de convivência social,
criatividade e aprendizagem, atendendo seus interesses e, principalmente, suas necessidades.
E assim, preparamos encontros que possibilitarão a interação, a socialização e a troca
de experiências de diferentes famílias, bem como, de informações individualizadas dos alunos,
contribuindo no desenvolvimento da confiança e na construção de vínculos.
Nos dias 18 e 19 de fevereiro, turno da manhã, entrevistas individuais com as
dinamizadoras conforme cronograma enviado por e-mail.

No dia 21 de fevereiro, às 18h45min, na sala 305, convidamos todas famílias dos
alunos para reunião com a equipe do Joãozinho Legal.

Importante!
Para a adaptação ao novo ambiente e visando o bem-estar da criança, é necessário que
este processo seja feito de forma gradativa, sob o acompanhamento da família. Por isso, a
presença de um familiar ou figura de referência é um apoio fundamental.
Assim, pedimos que, nos primeiros dias durante o turno da manhã, as crianças
frequentem a Escola por curtos períodos de tempo (em torno de 1h a 2h), aumentando
progressivamente sua permanência no novo ambiente.
Nesse sentido, a adaptação da criança no Turno Integral acontecerá de forma integrada
com os turnos da Ed. Infantil e do 1º ano, procurando garantir tranquilidade e segurança para
sua permanência na Escola.

Observações:
•

A lista de material, disponível no site da Escola, deverá ser entregue no período de
adaptação.

•

Dúvidas em relação aos horários de entrevista poderão ser encaminhadas pelo e-mail
tatiana.teixeira@joaoxxii.com ou pelo telefone 32355039, com Tatiana Teixeira.

Atenciosamente,
Michelle de Azevedo Zatar
Coordenadora Turno Integral

Tais Holosback Mariani
Orientadora Educacional

