
 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2020. 
COMUNICADO Específico – 1º ao 5º ano – NOITE DO PIJAMA 

 

Então disse Jesus: "Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam; pois o Reino dos 
céus pertence aos que são semelhantes a elas". 

Mateus 19:14 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Chegou a hora de nos encontrarmos de uma forma muito especial!! 
É o momento da nossa “1ª Noite do Pijama Virtual”. 
Sabemos que estamos vivendo circunstâncias diferentes, situações que nunca 

pensamos. Mas somos resilientes e nos reinventamos. Não deixaremos de curtir bons 
eventos pelo fato da distância física nos afastar. Queremos estar juntinhos com nossos 
queridos alunos… 

Portanto, pedimos que a família separe um tempinho para estar conosco nesta 
quinta-feira (04/06/2020), às 20h20min. Cada professora preparou um momento bem 
especial para a nossa tradicional NOITE DO PIJAMA, que neste ano traz um jeito novo 
de tirarmos uma soneca juntinhos. 

Para esse dia, pedimos que a família se prepare para esse encontro com as dicas 
que vamos deixar para que possamos curtir: 

 

TRAJE: 
Cada aluno deve estar vestido com seu pijama ou roupa leve (de dormir), 

lembrando sempre da modéstia e de não expor trajes íntimos. 
 

PREPARAÇÃO PARA O NOSSO ENCONTRO: 
Cada professora vai deixar as dicas com a turminha das atividades que serão 

feitas. Pedimos então, que fiquem ligadinhos nos recados do grupo da turma. 
A professora pode pedir, por exemplo, que o aluno monte uma “cabaninha”, 

que separe os sapatos do papai ou que mostre um retrato da família…a intenção é nos 
divertirmos. 

 

DIA 05/06/2020 – SEXTA-FEIRA 
Nesse dia, cada turma deverá cumpir apenas as tarefas de casa postadas no E-

class, não teremos AULA via ZOOM. Desejamos que os alunos aproveitem o café da 
manhã com a sua família, durmam mais um pouquinho e registrem esses momentos e 
enviem para nós. 

Certos da sua participação, agradecemos imensamente aos pais e alunos por 
essa parceria que faz toda diferença na nossa vida e na vida dos nossos pequenos 

 

Atenciosamente, 

Equipe EAC. 


