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PAUTA DO 5º ANO – REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS 

19/2/2019 – 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. 

 Apresentação das professoras: Daniela Lucatelli,Bianca S. da Rosa e Carina Martins 

 Mensagem: “Não tenho tempo” – Power point. 

 Uniforme: obrigatório a partir do primeiro dia de aula; não serão aceitas camisetas de times de 
futebol, nem da Escolinha de Futsal Gol de Placa. Deve estar com a identificação da criança. 

 Projeto CF 2019 
 Tema: “ Fraternidade e Políticas Públicas.” 
 Lema: “Serás libertado pelo direito e pela justiça.” 
 Projeto Norteador: ”Liberdade, direito e justiça”. 

 Relatar para as famílias como este tema será trabalhado. 

 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. 

 Horários de recreio: 9h30 às 9h45min e 16h às 16h15min (tempo para lanchar e recreio).  

 Aniversários: comemoração semestral. Não são abertas exceções para bolos individuais. 

 Horários semanais/temas: Os temas de cada disciplina serão dados e cobrados somente no dia em 
que a disciplina constar no horário. 

 Cadernos: 3 disciplinas cada caderno. (serão organizadas as disciplinas de acordo com o horário 
semanal da turma). 

 Comunicados às famílias via agenda: cronograma das avaliações do trimestre, horários semanais. 

  Agenda: meio de comunicação entre a Família e a Escola; deve estar no material do educando 
diariamente, com os dados de identificação preenchidos, pois, nela, registraremos as informações 
escolares e será anexado o doc da mensalidade; 

 Temas: avaliados e no final do trimestre compõem uma das notas de Língua Portuguesa e Matemática;  

 Uso dos livros didáticos: a partir de 25/02/19. 

 Uso da caneta: será liberado pela professora, conforme necessidade. 

 Trabalho de Oratória: realizado trimestralmente. 

 Fotos para fotômetro da escola: de 18 a 21 de março. Feitas pela escola. 

 Semana Junina: atividades internas – traje caipira (24 a 28 de junho). 

 Semana Farroupilha (23 a 28 de setembro): atividades internas envolvendo a cultura e as tradições 
gaúchas – RECANTO GAUDÉRIO de 26 a 28 de setembro (explicar sobre este evento); 

 Apresentações de Danças Gaúchas e Mostra da Cultura Gaúcha: 28 de setembro – sábado pela manhã – 
conforme cronograma a ser enviado pelo Serviço de Supervisão Escolar.  

 Esta atividade é aberta aos pais.  
 Vestimenta dos estudantes na semana: pilcha ou uniforme. 

 Saída de Campo:  
 Atividade prática anual para complementar os conhecimentos trabalhados em aula;  

D
E
 

E
N
S
I
N
O
 

F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
L 
N
O
S
S
A
 

S
E
N
H
O
R
A
 

D
O
 

B
R
A
S
I
L 



2 

 

 A escola exige a pontualidade do pagamento até a data máxima enviada no bilhete. Assim sendo, 
não serão aceitos pagamentos posteriores a esta data. Caso alguma família tenha alguma dificuldade 
para efetuar o pagamento, procurar o SSE para conversar, antes do vencimento do prazo. 
 A saída somente 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. 
 Estamos analisando propostas. 

 Disciplinas especializadas: Educação Física , Informática , Língua Inglesa  e Arte . 

 Parceria: Importância da parceria entre escola e família. 

 Atendimento aos Pais: marcar horário com antecedência, via agenda, para conversar com a professora. 
(Períodos de Educação Física, Arte e Língua Inglesa). 

 Avaliação/Recuperação: 
 Ocorre trimestralmente, com instrumentos avaliativos diversificados, envolvendo questões de 

posicionamento pessoal por parte do educando.  
 O processo dos cálculos das médias e encerramento do ano letivo com a soma dos trimestres, 

tendo o 3º trimestre peso 2; 
 Número mínimo de instrumentos avaliativos: 3 (História, Geografia, Ciências, Arte e Ensino 

Religioso) e 4 (Matemática e Língua Portuguesa); 
 Quando o educando não realizar uma avaliação pré-agendada pela educadora, só poderá realizá-

la mediante atestado médico ou comunicação da família, justificando a falta após o retorno do 
estudante à escola, seja por bilhete na agenda ou atestado (prazo 48h do retorno). Caso não haja 
esta informação, o educando não terá a oportunidade de realização da avaliação. 

 Trabalhos não entregues na data marcada, terão peso 7. 
 As recuperações serão realizadas trimestralmente. 

 Apoio pedagógico:  
 A escola também oferece Apoio Pedagógico no contra turno para os estudantes indicados pela 

professora para tal atendimento; também neste caso, as famílias serão informadas com 
antecedência; o Apoio Pedagógico no contraturno inicia em março e é semanal (somente para os 
estudantes convocados). 

 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. 

 SOE: Projeto Sexualidade e Coordenadores de Grupo: ao longo do ano serão desenvolvidos dois projetos 
com o grupo do 5º ano. 

 Aniversário da Escola – 70 anos - 07/3 – Momento Cívico - atividade interna. 

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

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

 Site: acompanhar notícias e atividades / Pauta disponível 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 nos 
dias ded atividades com as famílias. Após esta data, somente estudantes. Casos especiais serão tratados 
individualmente. 

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

Atenciosamente, Paz e Bem! 
   Educadoras do 5º ano e Equipe Diretiva ENSB 

Observações:*Falar da lista de materiais ( materiais de uso coletivo e individual); 

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

