1ª Reunião de Pais – 20.01.2017
ENSINO FUNDAMENTAL 1
• OBRIGADO! Agradecemos a todos os pais, responsáveis e familiares pela confiança
em nosso trabalho!
Nossa missão:
Servir com excelência, por meio da educação, formando cidadãos éticos, solidários,
comprometidos e felizes.
•

•

Nossos diferenciais:
o Empreendedorismo – (do 1º ano do Fund. I ao 9º ano) com material da –
OPEE (Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo).
o Educação Profissional, Empreendedora e Financeira (Ens. Médio)
o Robótica (do 6º ano ao 9º ano).
o Lógica (do 6º ao 9º ano).
o Musicalização (Infantil e 1º ano), Flauta (2º ao 5º ano), Fanfarra (6º ao 2º E.M.)

• Regulamento escolar:
Os pais devem sempre atentar-se a TODOS os pontos do regulamento escolar que está
disponível no site do colégio
Uniforme: Adquirir uniforme para TODAS as estações do ano
o O uso do uniforme do Colégio é obrigatório.
o O uso do TÊNIS é obrigatório. QUALQUER OUTRO CALÇADO NÃO é permitido.
o Na aula de natação, também é obrigatório o uso do uniforme específico.
A partir de 2ª feira (06.02) TODOS os alunos devem usar o uniforme completo da escola.
Short curto ou agarrado e calça legging não são permitidos. (Limite do short: 3 dedos acima do
joelho)
•

Ensino Fundamental I
•
•
•
•
•
•

Lanche: poderá ser adquirido na cantina, ou trazer de casa – orientar a compra ou enviar
a quantidade que a criança REALMENTE consome, evitando o desperdício de alimentos.
Lanche saudável sempre com uma fruta.
Sempre estar no Colégio às 6h55 (período manhã) ou 12h55 (período tarde) para
acompanhar a entrada e participar da rotina da turma.
CARNAVAL – 24/02/2016 – Fantasia confortável ou uniforme (APENAS confete e
serpentina de papel é liberado – não é permitido TRAZER tinta de cabelo e spray).
Previsão do PROERD – 5º ano - Orientação contra as drogas – 1º semestre – Polícia
Militar.
FORMATURA – 5º ano – DEZEMBRO 2017 – Buffet Flores ou no colégio. (Em breve
seguirá informativo).

Agenda
.Vistar a agenda diariamente
É de uso obrigatório (individual) e deverá permanecer diariamente com o aluno,
constituindo-se da principal via de comunicação entre Escola e Família.
O professor tem autonomia para responder os recados do cotidiano escolar. Qualquer outra
eventualidade será repassada ao setor responsável (pedagógico, administrativo ou financeiro),
tanto através da agenda, quanto através da secretaria.

• Atendimento
Todo atendimento sem o agendamento antecipado é efetuado pela secretaria e
encaminhado ao setor responsável, que tomará as providências e dará um retorno pela agenda,
quando necessário.
• Coordenação
A equipe pedagógica está dividida entre: Carol ( EI e F1), Lígia ( F2) e Ednólia ( E.
Médio)
A comunicação mais rápida para assuntos do dia-a-dia é através da AGENDA. Porém,
caso precisem, podem ser agendados horários com a coordenação.
Todos os recados passados através da secretaria são repassados à equipe pedagógica
que avaliará a situação e retornará o mais breve possível.
.
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Entrada/ Saída de alunos:
Entrada: 15 minutos de tolerância antes (antes desse período será cobrada taxa)
Saída: 15 minutos de tolerância depois ( após desse período será cobrada taxa)
Por motivo de segurança ,os prof. são orientados a não atenderem os pais na entrada ou
na saída dos alunos. Dúvidas ou comunicados devem ser esclarecidos através da
agenda, na secretaria ou com agendamento de horário com a coordenação.
Conforme o regulamento, o aluno que chegar após 7h05/13h05 entrará somente na
2ªaula.
Por motivo de seguranças, os alunos devem esperar os responsáveis no pátio do
colégio.
Nenhum aluno poderá ficar no portão do Colégio ou nas imediações, à espera dos
responsáveis.
Nenhum aluno da Ed. Infantil e Fundamental 1 sai da escola sem o responsável.
Quando necessária a saída com pessoa diferente das autorizadas em contrato, os
responsáveis devem registrar na agenda o nome completo da pessoa que fará a
retirada do aluno, e este deverá se identificar na secretaria do colégio portando
documento com foto.
Material que ficará na escola: entregar para a professora hoje (20/01/17)

• Medicação: caso o aluno necessite tomar algum remédio, pedimos que o horário da
medicação seja acertado para serem ministrados em casa.
•

Recebimentos de valores: para melhor organização no recebimento de valores,
respeitar os prazos, pois utilizamos serviços de terceiros. Registrar o envio na agenda,
identificando o valor e a finalidade do dinheiro.

•

TRANSPORTE ESCOLAR/Saída de aluno diferente do dia-a-dia:
o Alunos que vão de transporte e os pais decidirem buscá-lo, devem avisar o
transportador e comunicar via agenda o colégio, contendo assinatura do
responsável.
o Não atenderemos solicitações de alteração da saída, nem pelo próprio aluno ou
via telefone após as 10h30 ( manhã) e 16h30 ( tarde)
o Contratem sempre o trabalho completo do transportador escolar. Aula regular,
reforço, e atividades extra-classe como Fanfarra; Esporte, Natação; Passeios,
entre outros, fazem parte das atividades escolares e devem ser contratados
antes com o transportador.

•

Material didático: MAXI E ANGLO : ficar atento aos prazos e datas de pagamento

•

Ed. Física/ Natação:
o A natação possui uniforme próprio e de uso obrigatório ( touca + sunga ou maiô)
o Para que o aluno participe da aula, é necessário estar com todos os itens
necessários para a participação da aula ( chinelo, toalha, touca, sunga/maiô e uma
troca de roupa do uniforme, roupa íntima, sacola plástica para colocar as roupas
molhadas)
o 1º e o 2º ano: as boias de braço devem ser encaminhadas cheias e o uso é
obrigatório para o aluno que não sabe nadar
o Trazer atestado médico até 03/02/2017. Especificar “Natação e Ed. Física” no
mesmo atestado OU trazer 2 atestados médicos (um para Natação e outro para Ed.
Física). OU Atividades esportivas
o Não teremos médico na escola este ano.
o Previsão de divisão das modalidades:
! QUADRA: meses de Janeiro, Fevereiro, Junho, Agosto e Setembro
! PISCINA: meses de Fev., Março, Abril, Maio, Outubro, Novembro. Se houver
mudança brusca de temperatura a aula será realizada na quadra.

Proposta para 2017
Ed. Infantil: livros FTD
Ensino Fundamental : Sistema Maxi de Ensino
A Pedagogia Afetiva enfatiza os aspectos da vida em sociedade que valorizam o papel do
indivíduo nas transformações do processo histórico e ético, e na construção da identidade
pessoal para o pleno exercício da cidadania. Busca o resgate de valores e o estabelecimento
de limites, visando o desenvolvimento global do ser humano.
Características de cada segmento:
Ensino Fundamental I – fazer com que haja valorização dos sentimentos da criança,
apresentando o novo, sempre com base no conhecimento adquirido.
Ensino Fundamental II – educação forte e bem estruturada, a base necessária para a
aprendizagem que a era da globalização exige.
Ensino Médio: Parceria com o Sistema Anglo de Ensino
Novo sistema de avaliação
• Login e senha para acompanhamento dos pais;
• Ocorrências periódicas lançadas em sistema para consulta;
• Avaliações dos alunos escaneadas com o gabarito do professor;
• Média ponderada;
• Notas quantitativas ( VAs e PB)
• Notas qualitativas (participação/postura)
• Média escolar: 6,0 ( seis)
Avaliações:
Serão através de
*VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM (V.As) ao longo do bimestre, sempre que finalizar
um conteúdo/unidade . Não serão agendadas para uma avaliação mais eficaz do
aprendizado, sendo assim a assiduidade é de extrema importância. Em caso de falta, trazer
atestado médico.
*PROVAS BIMESTRAIS ( PB) : agendadas com antecedência, via agenda, com
conteúdo/unidade estipulados.
Composição da nota
A média do bimestre, será composta por VAs + PB + participação/postura

Obs: Postura avalia : assiduidade, pontualidade, lições de casa, lições de classe, trabalhos,
comportamento, cumprimento de prazos, entre outros
•

Avaliações diagnósticas:
o Acontecerão durante o período de aula.
o São aplicadas no início do ano para diagnosticar o nível em que o aluno
se encontra.
o É utilizada também para encaminhar o aluno para aulas de reforço.

• Recuperação
O aluno que não atingir a média 6,0 no bimestre, terá a oportunidade da recuperação
bimestral paralela.
Ela acontecerá ao longo do bimestre seguinte, com a realização de 3 listas de exercícios
(com datas para entrega). A resolução e entrega de todas as listas na data correta
concluirão o ciclo com a realização da prova de recuperação/reteste.
Reforço : os pais dos alunos convocados serão comunicados através de bilhete. As
aulas de reforço iniciarão a partir de 20/02
O reforço é obrigatório para os alunos que forem convocados.
" Fund.I MANHÃ – das 11h30 às 12h00.
" Fund.I TARDE – das 17h30 às 18h00.

•

•

Lições de casa/Lições de classe/ Lista de Exercícios/ Estudos diários:
o Os pais devem acompanhar a lição de casa de seus filhos diariamente. É
importante acompanhar também os bilhetes.
o As lições de casa, as listas de exercícios, lição de classe fazem parte do estudo
diário, garantem a qualidade do ensino e da aprendizagem, e tem um grande peso
na nota final do aluno. A excelência na educação também depende desse estudo.
CONTAMOS COM VOCÊS!

Agradecemos a presença e desejamos a todos um ano letivo de muita paz e sucesso!

