
 

Querida família,  
 
 

Até aqui caminhamos juntos, nos mantemos ligados, firmes e confiantes. Somos 
gratos pela companhia e ajuda de vocês nesse novo “educar” que estamos vivenciando. 

Diante da saudade e vontade de estar junto de quem amamos, vamos tentando 
sobreviver! Mas no meio de tudo isso, pra nós algo é certo: sentimos falta de vocês e com 
certeza será uma grande festa quando nos reencontrarmos! 

Hoje, estamos entrando em recesso, antecipando nossas férias do mês de julho. 
Não fique triste, pois não é uma despedida; apenas um breve tchau, um tempo para 

que vocês recarreguem as baterias e se divirtam!  
Deixo com vocês um vídeo que expressa um pouco do carinho que sentimos por sua 

criança; porque, afinal de contas, ela é um pouco nossa também. Faz parte da nossa vida e 
está constantemente em nossos pensamentos. 
 
Assistam juntos ao vídeo e reflitam na letra dessa canção. 
Promete (Ana Vilela) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SYd7IGe_4dI 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dia 01/06 estaremos juntos novamente, seguindo com nossas atividades on-line. 
Esperaremos ansiosamente até lá! Grande abraço a todos vocês,  

 

Tatiana Faria 
Coordenação Educação Infantil 

 

Promete que não vai crescer distante 

Promete que vai ser pra sempre assim 

Promete esse sorriso radiante 

Todas as vezes que você pensar em mim 
 

Promete cuidar bem dos seus cachinhos 

E sempre me abraçar quando eu chegar 

Promete sorrir sempre com os olhinhos 

E cantar cantigas na sala de estar 
 

Que eu prometo ser pra sempre 

O seu porto seguro 

Prometo dar-te eternamente 

O meu amor 

Promete aproveitar cada segundo 

Desse tempo que já passa tão veloz 

Me lembro quando você chegou no mundo 

Sorrindo quando ouviu minha voz 

 

E hoje corre pela sala, brinca de existir 

Giz de cera, pega-pega 

E eu só sei sorrir 

Ao imaginar você crescer… 

 

Para um pouco com a bagunça 

Deixa eu te olhar 

Que o tempo voa e olha só... 

https://www.youtube.com/watch?v=SYd7IGe_4dI

