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Srs. Pais, 
Hoje, segue uma sacolinha: “Sacolinha de férias” 
para armazenar canhotos de cinema, teatro, 
zoológico, fotos e registros do que o estudante fez 
nas férias. Também podem ser fotos das pessoas 
que visitou, registros escritos, bilhetes e 
embalagens. O objetivo é que no retorno às aulas, 
os estudantes compartilhem suas descobertas e 
experiências durante o período de férias. 

Obrigada! 
Professora 
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