REUNIÃO DE PAIS
2º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL I
DATA: 12 de fevereiro de 2019
HORA: 17 h

Orientações às Famílias
Responsabilidades:
* Envolver-se com o dia a dia da escola;
* Acompanhar rotinas através da agenda;
* Acompanhar registros no material didático;
* Apontar questões relevantes sobre a criança, via agenda, fazendo contato sempre que
necessário;
* Acompanhar leituras, tarefas...;
* Contribuir, sempre que solicitado, nos trabalhos.
* Atender os chamados da escola e realizar os encaminhamentos.
__________________________________________________________________________________________________________

* Agenda: A agenda deve ser observada diariamente, pois é o meio de comunicação entre a
escola e a família. Todos os recados devem ser rubricados e os dados de identificação mantidos
atualizados. É de responsailidade do educando entregar a agenda, com recados, para o professor.
* Horário de aula: O início do turno é 13h15min e o término, 17h40min. Os alunos deverão
aguardar suas professoras, no pátio, observando as placas de identificação das turmas, nos dias 13,
14 e 15/02/19. Da mesma forma, no término da aula. Favor evitar atrasos e saídas antecipadas. No
caso de atraso e/ou saída antecipada, dirigir-se ao SCT para autorização. Saídas antecipadas serão
permitidas somentes até as 17h.
Obs: Os alunos que participam de atividades extras e entardecer (recreação) devem aguardar
em sua sala de aula pois serão buscados pelas auxiliares de educação.
* Acesso: É vedado o acesso dos responsáveis à sala de aula. Buscar o SCT para qualquer
contato necessário.
* Atendimento aos responsáveis: Para a comunicação diária e simples, usar a agenda. O
professor também fará uso da agenda para recados onde haja necessidade de algum reforço
pedagógico ou atitudinal que possa ser auxiliado pela família. Em casos mais pontuais, será
agendado uma conversa com o professor ou setor específico.
* Comunicação dos pais com a coordenação pedagógica: A via de comunicação inicial
deverá ser o email institucional – liane.kolling@lasalle.org.br – com posterior agendamento de
horário, caso necessário.

Combinações do 2º ano:
* Tema de casa: Tem como objetivo desenvolver a rotina de estudos e fixar os conteúdos
aprendidos. Deve ser realizado pelo aluno com o auxílio dos responsáveis. Sempre questionar como
a professora ensinou. Entregar as atividades nos dias solicitados. Organizar o estojo diariamente. O
tema será diário.
* Lanche: Deverá ser trazido de casa. A partir do 2º trimestre, conforme aviso pela agenda,
os alunos do 2º ano poderão utilizar o bar da escola uma vez por semana obedecendo o calendário
: 2º ano ___ dia da semana: _________________ Frutas deverão vir cortadas e descascadas.
* Hora do brinquedo: Semanalmente.
* Medicação: Quando houver necessidade da professora administrar algum medicamento,
enviar o remédio juntamente com a receita médica e recado na agenda sobre o horário e dosagem,
assinado por um responsável.
* Uniforme: Identificar todas as peças do uniforme, para que não haja extravio. O uso de
tênis é recomendado diariamente devido às atividades no pátio e na aula de Educação Física.
* Material escolar: Todo o material escolar deve ser identificado. Evitar enviar materiais que
possam dispersar a atenção do educando e peso na mochila. O USO DA LAPISEIRA NÃO É
PERMITIDO.
* Correção de cadernos: serão olhados e apontadas questões, conforme necessidade de
cada educando.
* Apostila: A apostila será usada como recurso de apoio, sendo complementada, recortada,
havendo seleção ou substituição de atividades, conforme o planejamento.
* Biblioteca: Os alunos irão à biblioteca uma vez por semana. Neste ambiente, realizarão a
retirada de um livro. A devolução do livro acontecerá na semana seguinte. Em caso de atraso será
cobrado uma multa diária de R$ 1,00. Esta é uma oportunidade de ler com seu filho o livro que ele
escolheu.
* Hora do conto: semanalmente na sala da Pastoral. (Sugere-se a doação de adereços e
fantasias para que tenhamos um acervo na escola).
* Livros de literatura infantil: durante o ano, as turmas do 3º ano desenvolverão atividades
que envolverão os livros (um por trimestre). Esses livros deverão ser entregues para a professora da
turma, identificados, até o dia 01 de março de 2019.
Livros: Projeto Semeando Valores.
* Aula de Educação Física: Usar tênis; trazer sempre a garrafa de água e a toalhinha
identificados; avisar via agenda quando o aluno estiver impossibilitado de realizar a aula; usar o
cabelo amarrado. Caso o aluno tenha algum problema de saúde que o impeça da prática de
atividades físicas é necessário atestado médico. A avaliação será realizada com base em uma matriz
de observação criada pelo professor. Esta contemplará algumas habilidades desenvolvidas durante
o trimestre. Os critérios serão disponibilizados previamente no site da escola.

* Atividades extracurriculares: As atividades de responsabilidade da escola terão inscrições
online e as atividades tercerizadas, as inscrições deverão ser feitas diretamente com os
responsáveis. Para maior segurança dos educandos, não será permitida a permanência nas
dependênciaas da escola desacompanhadas dos responsáveis após às 17h40min. Os pais que não
conseguirem neste horário, sugerimos que inscrevam seus filhos nas atividades de final de tarde
(Entardecer).
* Celebração da vida: Acontecerá nas segundas-feiras, às 17h, na capela da Escola. A família
é convidada a participar. Será preparada uma celebração por turma e a família será convidada a
participar.
* Site da escola: Os pais poderão acompanhar as diversas atividades/eventos, que
acontecerão na Escola, através do calendário escolar, disponível no site: www.lasalle.edu.br/carmo.
As habilidades e orientações do trimestre também estarão disponíveis no site.
* Comemorações: Dia dos pais e dia das mães (a criança confeccionará a lembrança em
aula – atividade pedagógica). Não acontecerão as apresentações (serão substituidas pelo Dia da
Família).
* Informática: as aulas serão semanais e dirigidas, relacionadas com os conteúdos
abordados em sala de aula. Utilizaremos também o Portal Educacional: os pais e alunos receberão
posteriormente um login e senha para acesso.
* Projeto Mostra Científica: Será trabalhado mensalmente em sala de aula, com a
culminância na primeira semana de julho.
* Projeto do nível: Semeando Valores - “Segundo ano em... UMA AVENTURA LITERÁRIA”.
Serão desenvolvidas ações que culminarão em uma atividade interativa com as famílias.
* Processo de avaliação: O processo de avaliação acontece de forma interdisciplinar, diária
e contínua, através de songagem diagnóstica (1° e 2º trimestres) e avaliações no 3º trimestre avisada antecipadamente via agenda. As avaliações devem ser assinadas pelos responsáveis.
* Professores:
Titular:____________________________________________________________________
Educação Física: Ruan Mascarello
Língua Inglesa: Natalia Tonin Barea

