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                                         Teresina (PI),28 de outubro de 2020. 

    AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, 

        ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DIAGNÓSTICA  

                        A Educação Infantil é considerada uma das mais importantes etapas da formação das crianças, pois é onde 

elas começam a se movimentar fora do convívio familiar, o que envolve lidar com diferenças, o desenvolvimento da 

personalidade e da autonomia, a criação de laços de amizade e as descobertas em diferentes áreas do conhecimento. Ela 

funciona como uma base para as demais etapas da educação formal, e o correto aproveitamento desta etapa permite que as 

crianças cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual. 

  Ao tempo em que agradecemos pelo crédito de confiança depositado na Instituição em todos os momentos 

do ano em curso, convidamos as nossas famílias para comparecerem a Escola com suas respectivas crianças para que as 

mesma sejam submetidas ao processo de verificação diagnóstica. 

  INFORMAMOS AINDA QUE: 

1) O Processo de verificação diagnóstica tem como objetivo fazer uma análise das competências e habilidades adquiridas 

pela criança através das propostas e ações desenvolvidas pela Escola durante o ano letivo. Na verdade é uma verificação 

do nível de aproveitamento e evolução cognitiva da criança diante dos ensinamentos repassados; 

2) Público alvo: Crianças da Educação Infantil (Infantil III, IV e V); 

3) Local da verificação: Unidade Arêa Leão; 

4) Período de avaliação: De 16 a 27 de novembro de 2020.  

COMO FAREMOS O AGENDAMENTO DAS CRIANÇAS 

 Para participar do processo de verificação, a Coordenação estará agendando por meio de ligações com os Pais ou 

Responsáveis a data e o horário de atendimento individual de cada Criança; 

 Na oportunidade entregaremos aos Pais ou Responsáveis os materiais de uso pessoal. 

ENCERRAMENTO DO PERÍODO LETIVO 

 Estaremos encerrando o ano letivo no DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. 

                                                            

Atenciosamente, 

   

A Direção. 
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