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                          Teresina (PI), 09 de setembro de 2020. 

 Aos Pais ou Responsáveis, 

       Alunos da Educação Infantil II ao V 

    

A leitura é algo muito importante na vida do ser humano. Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, contribui 

com o crescimento de vocabulário e a melhora na escrita, além de desenvolver outras habilidades e competências. 

Partindo deste princípio, o Colégio CPI lança a Feira Literária com o tema: VENCENDO A DISTÂNCIA ATRAVÉS DA 

LEITURA, com os alunos da Educação Infantil e alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

Diante do cenário atual o evento foi adaptado e acontecerá em formato de LIVE nos seguintes dias: 

 24 de Setembro – alunos do Infantil II ao V, do  1º e  2º  das 17h às 18h. 

 25 de Setembro – alunos do Infantil II ao V, do 3º, 4º e 5º anos das 17h às 18h. 

Estamos preparando uma live bem dinâmica e interativa, com apresentação de contação de histórias e exposição das 

telas das crianças do Infantil através de fotos. É imprescindível à participação de todos os alunos. Os alunos participantes do 

evento da Educação Infantil deverão realizar uma produção artística, seguindo o cronograma e a proposta do ano em que o 

mesmo estuda. 

SÉRIE PARADIDÁTICOS  PRODUÇÕES  ARTÍSTICAS 

Infantil II JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO Tela  

Infantil III UMA JOANINHA DIFERENTE  Tela 
Infantil IV A TARTARUGA INFELIZ Tela 
Infantil V A CESTA DE DONA MARICOTA Tela 

 
Os trabalhos serão baseados nos paradidáticos adotados neste ano letivo e que foram trabalhados semanalmente até 

o mês de setembro no Projeto de Leitura (Ciranda de Livros).  

Pedimos a atenção e colaboração dos Pais e/ou Responsáveis para as seguintes informações:  

 NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO – Pegar na Escola a tela acompanhada de:  

➢ 01 Kit com materiais diversos para ser feita a produção artística juntamente com a família; 

➢ Fazer o registro fotografando a criança devidamente fardada juntamente com a sua tela; 

 ATÉ 21 DE SETEMBRO – Fazer o envio das fotos das crianças para que possamos exibi-las durante a live para 

os seguintes contatos:  

• 9 9411 – 1869 (Profª Luziana),  

• 9 9824 – 7776 (Profª Márcia) 

•  9 9405 – 4874 (WhatsApp da Educação Infantil) 

A Direção 
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