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Pauta da Reunião com as famílias -  2º ANO - 2019 

19/02/2019 – 18h30min 
No pátio: 

 Acolhida, boas-vindas e apresentação dos serviços pela Direção 

 Oração - SOR 

 SSE organiza as crianças presentes e equipe de apoio nas respectivas salas. 

 Chamada das turmas e encaminhamento dos pais para as filas e respectivas professoras. 

 

Nas salas de aula: 20,21, 22 

 Apresentação das Professoras: Simone Benvegnú, Danielle da Silva, Janaína da Silva  

 Mensagem: 

Senhores Pais. 
Paz e Bem!                                     

Vídeo do youtube  - Educa Sempre - Emocionante Mensagem para pais e mães 

https://www.youtube.com/watch?v=Ed-aG4xDkRE 
 

 Metodologia da etapa: Informar as famílias sobre as principais expectativas de aprendizagem do 2 º 

ano.  

Ler e interpretar textos. 

Construir frases e textos. 

Letra cursiva. 

Números naturais até 499. 

Cálculos de adição e subtração (com transporte e retorno). 

Noção de multiplicação e divisão com conjuntos. 

Histórias matemáticas. 

 Trabalhos e atividades: 

 As correções dos livros serão feitas no quadro, para trabalharmos a autonomia e a 

responsabilidade, organização e atenção. 

 Os livros didáticos serão trabalhados, poderemos alterar a ordem  das unidades de trabalho. 

 Os trabalhos de Língua Inglesa, não concluídos em aula, deverão ser concluídos em casa.  

 Correção dos cadernos: A correção será feita no quadro e também individualmente no caderno ou 

livro, conforme as atividades desenvolvidas. 

 Correção da Produção Textual: No 2º ano, daremos ênfase à produção textual, na qual será analisada 

a estrutura do texto (início, meio, fim, escrita de história sem lacunas, margem, espaçamento 

adequado entre as palavras, parágrafo, uso da linha até o final) As intervenções serão feitas junto aos 

educandos, assinalando a escrita das principais palavras, concordância verbal, nominal, separação 

silábica, etc., observando sempre o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. 

 Tema: Diariamente. 

 Projeto CF 2019:  
Tema: “Fraternidade e políticas públicas”. 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO BRASIL 

https://www.youtube.com/watch?v=Ed-aG4xDkRE
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Lema: “Será libertado pelo direito e pela justiça”. (Is 1 , 27)  

 Projeto Norteador: Liberdade, direito e justiça” 

 Rotina da sala de aula: Informar os dias especiais, tais como o dia da pracinha, disciplinas 

especializadas (Educação Física, Língua Inglesa e Informática). Comunicado contendo horários das aulas 

especializadas que fazem parte da rotina do 2º ano, lanche e recreio, será enviado, via agenda, no início 

das aulas. 

 Avaliação:  

 Informar aos pais que ocorre trimestralmente, com instrumentos avaliativos diversificados, 

envolvendo questões de posicionamento pessoal por parte do educando.  

 A avaliação será expressa através de Pareceres Objetivos Descritivos no 2º ano, assim como ocorre 

no 1º ano em nossa escola. Porém, a mesma será TRIMESTRAL. 

 IMPORTANTE: não haverá retenção no 2º ano, conforme Parecer 545/2015 do CEED-RS (Conselho 
Estadual de Educação - RS). 

 Apoio pedagógico:  

 Serão enviadas atividades especiais de Apoio Pedagógico, em folhas e solicitado uma pasta com saquinhos 
para arquivar os trabalhos, conforme a necessidade; as famílias cujos estudantes necessitarem destas 
atividades, serão contatadas com antecedência. 

 A escola também oferece Apoio Pedagógico no contraturno para os estudantes indicados pela professora 
para tal atendimento; também neste caso, as famílias serão informadas com antecedência; o Apoio 
Pedagógico no contraturno inicia no mês de Março e é semanal (somente para os estudantes 
convocados). 

 Biblioteca: retirada e devolução semanal de livros; dias/horários serão divulgados; Educandos com livros 
em atraso, pagarão multa. 

 Agenda Escolar: Meio de comunicação entre a família e a Escola. Destacar a importância de estar na 

pasta do educando diariamente, assim como, preenchidos os dados de identificação, pois, nela, serão 

registradas as informações escolares e será anexado o doc da mensalidade. 

 Horário de atendimento aos pais: nos períodos de Educação Física e Língua Inglesa. 

 Saídas de campo:  

 Faremos uma saída de estudo no decorrer do ano. 

 A escola exige a pontualidade do pagamento até a data/horário máximos enviados no bilhete. 

Assim sendo, não serão aceitos pagamentos posteriores a esta data/horário. Caso alguma família 

tenha alguma dificuldade para efetuar o pagamento, procurar o Serviço de SSE para conversar, 

antes do vencimento do prazo. 

 A saída só acontecerá com o pagamento de no mínimo 80% dos educandos.  

 Informativo com todos os detalhamentos da atividade será enviado pelo SSE com a necessária 

antecedência para organização das famílias. 

 Livro didático: Livros adotados em LP e MAT– utilização a partir de  25/02/2019; 

 Entrega do material escolar: Retomar com os pais os materiais que serão utilizados coletivamente e 

permanecem no armário e os que deverão vir constantemente na pasta do estudante, devidamente 

identificados. 

 Fotos para fotômetro da escola: de 18 a 21 de março. Feitas pela escola. 
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 Aniversários: Serão comemorados semestralmente. A data será comunicada via agenda. Não serão 

abertas exceções para bolos individuais. 

 Garrafa de água: Poderá ser trazida para ser consumida ao longo do turno de aula. 

 Aparelho celular e similares: aparelho celular, MP3 e similares, não poderão ser ligados no horário de 

aula. Eventuais perdas ou danos não será responsabilidade da Escola. Caso haja insistência, o professor 

deve retirar e manter com ele até que os familiares sejam informados e possam vir buscá-los. Em 

saídas de campo, estão autorizados, porém a responsabilidade é total do estudante. 

 Entrega de Boletins: Nas entregas de boletins, pedimos que as famílias não tragam seus filhos, pois se 

trata de um momento somente com os responsáveis. 

 Uniforme Escolar: Importância e obrigatoriedade do mesmo a partir do 1º dia de aula. 

 Deve estar com a identificação da criança. 

 O calçado indicado é o tênis, por ser confortável e seguro, principalmente nas aulas de Educação 

Física.  

 Não será permitida a camiseta de time de futebol, nem da escolinha de futsal Gol de Placa. 

 Administração de medicamentos: Sugerimos às famílias que, de preferência, administrem os 

medicamentos fora do horário de escola. Caso não seja possível, autorizar, via agenda, o horário e a 

dosagem, anexando o xerox da receita médica. 

 Alimentação saudável: Incentivar o lanche saudável diariamente. 

 70 anos da ENSB em 07/03 (aniversário): Momento Cívico – atividades internas. 

 Encontro dos Ex-Alunos: 06 de abril – sábado– 10 horas  

 Atividades Celebrativas com as Famílias: Nos meses de maio e agosto são promovidas atividades 

especiais aos sábados pela manhã. 

 Festa Junina: Será interna (somente para os educandos- atividades internas) com lanche coletivo e 

resgate das tradições juninas. Poderão vir com traje caipira ou uniforme. Será enviado comunicado com 

informações sobre a programação da etapa. 

 Semana Farroupilha (23 a 28 de setembro): atividades internas envolvendo a cultura e as tradições 

gaúchas;  Pilcha liberada aos estudantes do dia 23 a 28/09. 

 Apresentações de Danças Gaúchas, Mostra da Cultura Gaúcha e Recanto Gaudério – 28 de setembro 

– sábado pela manhã – conforme cronograma a ser enviado pelo Serviço de Supervisão Escolar.  

 Estas atividades são abertas aos pais.  

 Vestimenta dos estudantes durante a semana: pilcha ou uniforme. 

 Normas de Convivência do Corpo Discente: estão à disposição no site da Escola. 

 Site da escola/Facebook: acompanhar as notícias, publicações e calendário de eventos da Escola; a pauta 

estará disponível no site, no dia seguinte à reunião de pais. www.escolansbrasil.com.br 

 Orientações quanto ao acesso dos Pais ao pátio interno da Escola pela Portaria: permitida a entrada 
somente em 18/2. Após esta data, somente estudantes. Casos especiais serão tratados individualmente. 

 Avaliação da Reunião de Pais: preenchimento da Ficha Avaliativa pelos pais/responsáveis.           

 
 

Atenciosamente, 
 Educadoras do 2º ano e Equipe Diretiva ENSB. 

http://www.escolansbrasil.com.br/

