
 

Rio de Janeiro, 27 de Março de 2017 

 

 

Queridos Pais, 

 

Estamos  desenvolvendo  um  projeto  que  tem  por  foco  o  resgate  de  valores  que  chamaremos  de 

“valores eternos”. 

Vivemos uma “guerra”, onde valores como respeito, compromisso, companheirismo, bondade, amor e 

dentre muitos outros, estão sendo bombardeados. Nós, enquanto escola e família, precisamos nos unir para 

defender nossas crianças deste ataque que a sociedade está sofrendo. 

Traçamos uma estratégia de ação de combate na qual a mente das nossas crianças precisa ser 

fortalecida de forma a garantir-lhes saúde emocional e integridade de caráter. 

Faremos uma pesquisa profunda para entender o sentido dos valores que focaremos e conversaremos 

sobre como colocá-los em ação em nossa vida, no nosso dia a dia. 

Esta tarefa é difícil para nossos filhos sozinhos realizarem, e é neste momento que você, pai e mãe, vai 

entrar trabalhando junto conosco. 

Como? 

Passo 1: Faça junto com seu filho a pesquisa semanal definindo o real sentido da palavra que representa o 

valor selecionado para a semana. Escreva, numa folha, a definição da palavra, e prenda em local bem visível 

a todos, em sua casa. 

Exemplo: “respeito” é a palavra cujo o valor será pesquisado. 

Mande por seu filho a definição pesquisada por vocês. 

Passo 2: Converse e reflita com seu filho as diversas formas de colocar este valor em prática, no contexto 

familiar, escolar e social. 

Mande por seu filho por escrito as suas sugestões. 

Receberemos este material e transformaremos numa arma poderosa para atacar os conceitos 

equivocados que estão invadindo nossa casa, nossa vida. 

Passo 3: A cada bimestre, estaremos nos reunindo para avaliar os resultados deste projeto. Compareça e 

traga seu testemunho. 

Temos certeza de que se cada célula (familiar e escolar) fizer sua parte com excelência seremos 

vitoriosos nesta batalha tão difícil. Se quiserem fazer parte de nosso exército, mandem suas respostas por 

escrito. 

 

Carinhosamente, 

 

Ana Cristina Ribeiro 



Agenda 

 

 1ª Reunião da palavra direta 



25 de Maio – às 07:00h – no Auditório da FO 



Esperamos todos os responsáveis do 1º Segmento para fazermos esse projeto Bombar! 

 

 

 

 

 

 

Novidade à vista 

 

 

 
Grandes idéias se somam ao projeto dos Valores Eternos: 
 

 O grupo de inspetores do 1º segmento vai desenvolver um trabalho onde os valores como, Respeito, 
Honestidade, Disciplina, Concentração, Atenção, Companheirismo, etc.. serão trabalhados de 
forma lúdica trazendo para nossas crianças uma grande satisfação e muita alegria. 

 

 

 

1º Projeto “Praça da Alegria” 
 

 

 
Este projeto abraça as brincadeiras antigas onde as crianças poderão aprender os valores acima considerados. 
Nossa Praça da Alegria será dividida em espaços onde diversos jogos infantis serão ensinados, como: 
 

 jogar bola de gude 



 dominó 



 pular corda 



 pular amarelinha 



 quebra cabeça 



 pular elástico 



 jogar pião 



 jogos de tabuleiro, etc 

 

 

 
Haverá um grupo de inspetores liderando as atividades e aplicando os valores que queremos fixar. 



Convidamos aos pais que dispõem de algum tempo para participarem ajudando voluntariamente esse projeto. 
 
Para maiores informações, procurar a professora Ana Cristina na Sala de Música. 
 

 

 

2º Projeto ”Colhemos o que Plantamos” 
 
Será liderado por outro grupo de inspetores do 1º Segmento: 
 
Conseguimos um espaço maravilhoso onde construíremos com as crianças uma horta. Eles terão orientação 
de como plantar, adubar, fazer mudas, preparar a terra e como cuidar de nossa horta. Este projeto visa reforçar 
os valores que estamos contemplando. 
 

Estes projetos vão bombar! Contamos com a participação de todos! 
 
Para tanto, precisamos de pais voluntários para ajudar. Para mais informações, procure a professora Ana 
Cristina na sala de música. 
 
Pedimos aos pais que colaborem doando um dos brinquedos acima citados para que possamos atender todas 
as crianças. Pedimos também que doem uma semente para nossa horta: 
 

 Alface 



 Tomate 



 Coentro 



 Salsinha e etc 

 

 

 

Todos juntos faremos de nossa escola um lugar de excelência! 
 


