
Brasília, 05 de fevereiro de 2021.

Queridas famílias,

É com satisfação que iniciamos mais um ano letivo. É um imenso prazer recebê-
las em nossa turma. Estaremos sempre à disposição para estabelecermos uma 
linda parceria que certamente trará excelentes resultados na vida das 
crianças. A família é parte essencial de todo esse processo.  

No Jardim II, as aulas de Português e Inglês serão ministradas no período 
matutino em horários especícos nas salas próximas aos armários. Por medida 
de segurança, dividimos o grupo do Jardim 2 em salas distintas (enviaremos a 
divisão com os nomes dos alunos). 

As crianças farão o rodízio das atividades extracurriculares (artes, música e 
ciências) após as aulas de Português e Inglês. Os horários das atividades serão 
enviados para melhor acompanhamento dos responsáveis. As aulas iniciam às 
7:45 e lembramos que a assiduidade e a pontualidade são muito importantes 
já que, infelizmente, não dispomos de tempo extra para reposição das 
atividades. 

Iremos desenvolver projetos interdisciplinares (serão detalhados conforme a 
execução) e confeccionar inúmeros jogos para facilitar a compreensão e 
apreensão de todo o conteúdo abordado. A presença de materiais concretos 
também constitui o nosso cotidiano. Julgamos de extrema importância a 
associação do lúdico à aprendizagem signicativa com enfoque na 
individualidade de cada aluno. 

A agenda escolar será virtual e, até a implementação, faremos a nossa 
comunicação via WhatsApp. Solicitamos que providenciem os itens necessários 
para a higiene bucal (escova e creme dental) e identiquem todos os materiais 
enviados (garrafas, máscaras, uniformes, lancheiras, potes de alimentos, etc.). 

Enviamos, em anexo, o conteúdo programático do Jardim II.

Desejamos que a nossa parceria seja repleta de novidades e aprendizados. 
Sejam bem-vindos! 

Equipe Jardim II 

Jardim II
Comunicado de Boas-Vindas!
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Pedagoga
- Pós-graduada em Psicopedagogia Institucional

- Atua há 18 anos como Professora
de Ed. Infantil na Afnity Arts

Pedagoga
- Estudos Sociais com habilitação em Geograa

- Especializada em Ed. Infantil
e em Gestão e Orientação Educacional

- Atua há 22 anos na Ed. Infantil
e Séries Iniciais (10 anos na Afnity Arts)

Pedagoga em formação
(último semestre) 

- Atua há 13 anos como
Assistente Pedagógica na Afnity Arts
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Historiador e Pianista de Jazz
Mestre em Ciência da Educação 

- Cofundador da Afnity Arts
- Atua há 25 anos como Professor

de Musicalização e Piano

Músico - Pianista Erudito
Mestre em Performance 

- Cofundador da Afnity Arts
- Atua há 25 anos como Professor

de Musicalização e Piano

Psicóloga
- Atua há 10 anos como Professora

de Inglês na Afnity Arts

Publicitária
Associate of Arts Degree

- Atua há 7 anos como Professora
de Inglês na Afnity Arts

Mr. Serge

Mr. Andre

Ms. Sasha

Ms. Mariana
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Mr. Jason

Ms. Fernanda

Ms. Melyssa

Mestre em Ciência da Educação
e em Educação Internacional

- Cofundador da Afnity Arts
- Atua há 26 anos como Professor de Inglês

Pedagoga
- Atua há 10 anos

como Professora de Inglês

Pedagoga
- Atua há 5 anos como Assistente Pedagógica

na Afnity Arts
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Graduada em História e Dança 
Pós-graduada em Arte e Filosoa

- Instrutor de Yogui (Asthanga e Iyengar)
- Atua há 13 anos como Instrutora

de Yoga para crianças
- (9 anos na Afnity Arts)

Prof  Marcellea
-
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