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PAUTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 1ºANO – REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS 

14/02/2019 – 18h30min 

1º momento: Pátio 

 Acolhida, boas-vindas e apresentação dos serviços pela Direção. 

 Oração (DIR) 

 SSE  

 Orientações quanto ao acesso dos Pais ao pátio interno da Escola pela Portaria: Permitida 

a entrada em 18/02. Após esta data, somente estudantes. Casos especiais serão 

tratados individualmente. 

 Organização das crianças presentes e equipe de apoio nas respectivas salas; 

 Chamada das turmas e encaminhamento dos pais com as professoras para as salas de aula 

2º momento em sala de aula  

 Apresentação das educadoras: nome, formação, turno e turma.  

 Breve apresentação da CF 2020. 

Tema: Fraternidade e vida:dom e compromisso. 

Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”(Lc 10, 33-34)   

 Apresentação da proposta de trabalho da etapa: 

 Metodologia da Alfabetização: dá-se por meio da reflexão sobre o sistema de 

escrita alfabética e da consciência fonológica;  

 Livros Didáticos utilizados em LP e Mat.: COLEÇÃO; Grandes Autores nos caminhos 

da BNCC/FTD 

 Objetivos principais da etapa: Ler, escrever e interpretar palavras, frases e textos; 

conviver socialmente respeitando o próximo; ter criatividade, participação e 

organização cultivando a espiritualidade; compreender o processo de construção do 

número e desenvolver o raciocínio lógico nas operações de adição e subtração. 

 Avaliação: 

 Ocorre sistematicamente, através de diversos recursos avaliativos, sendo que os 

resultados são divulgados aos familiares por intermédio de um boletim contendo as 

expectativas de aprendizagem (habilidades e competências desenvolvidas), com as 

seguintes menções: A – atingiu    AP – atingiu parcialmente  NA – não atingiu 

 Importância do incentivo e acompanhamento da família junto ao filho (a) nas atividades 

escolares. 

 Temas: Serão sistemáticos, criativos, desafiadores e referentes ao assunto estudado, 

sendo alguns com a participação das famílias.  
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 Correção dos cadernos: será feito o acompanhamento sistemático das atividades 

desenvolvidas, que serão corrigidas, preferencialmente com os educandos, levando em 

consideração as evoluções significativas de cada um.  

 Agenda Escolar: Será entregue na primeira semana de aula; como meio de comunicação 

entre a Família e a Escola, deve estar na pasta do estudante diariamente, para serem 

registradas as informações escolares e anexado o doc da mensalidade; é importante 

estar com os dados de identificação completos e com o ciente da família nos bilhetes 

enviados. 

 Horários:  

 - Entrada: Manhã: 7h45min Tarde: 13h30min 

 - Lanche: Manhã: 9h10min Tarde: 15h 

 - Recreio: Manhã: 9h30min Tarde: 15h25min 

 - Saída: Manhã: 11h45min  Tarde: 17h30min (17h25min para o pátio) 

 Horário de chegada: As crianças entrarão no pátio e ficarão aos cuidados dos 

monitores da Disciplina. Pais permanecem no saguão da Portaria, por questão de 

organização da Escola. 

 Horário de atendimento às famílias: Acontece nos períodos de Educação Física e 

Língua Inglesa, mediante agendamento, havendo flexibilidade de acordo com a 

necessidade e aviso antecipado à Educadora e serviços da Escola, para ver 

disponibilidade. 

 Rotina da sala de aula: Cada turma terá os dias das especializadas e atividades 

especiais tais como: Dia do Brinquedo, Pracinha; Informática, Educação Física e Língua 

Inglesa. Nas primeiras semanas, serão enviados os horários das especializadas e os dias 

especiais que fazem parte da rotina do 1º Ano. É importante observar os dias para 

organizar o material necessário. 

 Trabalho complementar no Laboratório de Ciências: As atividades são planejadas e 

realizadas de maneira integrada com a Professora Cristiani. As mesmas ocorrem 

mediante agendamento da educadora e conforme as necessidades pedagógicas; 

 Livros didáticos – Coleção Grandes Autores nos Caminhos da BNCC - LP e MAT. 

 Importância da aquisição dos mesmos;  

 As correções acontecerão junto aos educandos em aula; 

 Será solicitado o auxílio da família no acompanhamento das atividades;  

Importante: utilização a partir da primeira semana de Março. 

 Os livros, identificados, ficarão no armário na sala de aula. Quando for enviado tema 

no livro o mesmo deverá voltar no dia seguinte. 

 Entrega do material escolar: 
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 Relembrar as famílias quais materiais ficarão no armário e os que deverão vir 

constantemente na mochila do educando, devidamente identificados; (lembrar o 

funcionamento do uso do material que fica no armário). 

 Os pais deverão auxiliar os (as) filhos (as) na organização da mochila observando o 

horário semanal enviado com as aulas especializadas. 

 Uniforme Escolar: Importância e obrigatoriedade do mesmo a partir do primeiro 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). 

 Festa do caderno: Informar às famílias, os procedimentos necessários.  

 Data: 29/04/2020      Manhã: 11h        Tarde: 16h45min 

 O caderno deverá ser entregue pelas Famílias, enfeitado, até o dia 17/04/2020, na 

recepção da Escola.  

 Colocar nome e sobrenome da criança na embalagem de presente (por fora dela) para 

favorecer a identificação.  

 A participação das famílias nesta atividade é essencial para que os educandos se sintam 

motivados para os desafios e descobertas que o 1º ano lhes proporcionará. 

 Caso haja qualquer impedimento de comparecimento da família nesta data, o caderno 

deverá ser entregue à escola que fará a entrega do mesmo à criança. 

 Saída de Campo:  

 Faremos duas saídas de campo para fins de estudo no decorrer do ano. 

 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. 

 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. 

 Aniversariantes: Comemoração Semestral - na última semana do semestre,  conforme 

comunicado às famílias. 
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 Uso do aparelho celular: Será permitido somente com a autorização da professora. Não 

nos responsabilizamos por eventuais perdas. Durante a aula deverá estar desligado e 

dentro da mochila. 

 Garrafas de água: Poderão ser trazidas para serem consumidas ao longo da aula. 

 Alimentação saudável: Incentivar o lanche saudável diariamente. 

 Biblioteca – retirada e devolução semanal de livros; dias/horários serão divulgados; 

 Projeto Norteador: Será realizado um trabalho durante o ano todo, em parceria com 

as famílias.  

 Parceria: Importância da parceria entre escola e família. 

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

atividades especiais para as Famílias (em sábados pela manhã). 

 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. 

 Semana Julina: (13 a 17 de julho) somente para os educandos - atividades internas - 

com lanche coletivo e resgate das tradições juninas. Poderão vir com traje caipira. 

 Semana Farroupilha (21 a 26 de setembro): atividades envolvendo a cultura e as 

tradições gaúchas;  

 Apresentações de Danças Gaúchas e Mostra da Cultura Gaúcha – 26 de setembro – 

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

Escolar.  

 Esta atividade é aberta aos pais.  

 Vestimenta: pilcha ou uniforme. 

 71 anos da ENSB (aniversário) - 09/03 – Momento Cívico – atividades internas. 

 Projeto “De Mãos dadas com a Escola” – acompanhar as datas pelo Calendário Escolar. 

É muito importante a presença de um familiar nestes momentos em que a família 

participa da rotina escolar com a criança, incentivando suas conquistas.  

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

 Encontro dos Ex-Alunos: 04 de abril – Sábado –  10horas  

 Site da escola/Facebook/Instagram: acompanhar as notícias, publicações e calendário 

de eventos da Escola; a pauta estará disponível no site www.escolansbrasil.com.br 

 

Atenciosamente, Paz e Bem! 

                                               Educadoras do 1ºano e Equipe Diretiva ENSB 

 

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

