
 
REUNIÃO DE PAIS 4º ANO 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 Responsabilidade da família: Envolver-se com o dia a dia da escola. Acompanhar rotinas através 

da agenda. Apontar questões relevantes sobre a criança, fazendo contato sempre que necessário. 

Acompanhar leituras, tarefas, assinando avaliações, retornando e visualizando recados na agendas 

e/ou agendamentos. 

 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. Temas não realizados será sinalizado via agenda. 

 Atendimento aos responsáveis: Para a comunicação diária e simples, usar a agenda. Na 

necessidade de conversar com a professora, agendar um horário. 

 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.  

 Horário de aula: O início do turno é 13h15min e o término, 17h40min.  Após o sinal, os educandos 

deverão ir para a sua sala de aula. Os pais não terão acesso às dependências do 4º ano. No término 

do turno, os educandos aguardarão no pátio. Favor evitar atrasos e saídas antecipadas. No caso 

de atraso e/ou saída antecipada, dirigir-se ao SCT para autorização. 

 Obs: Os alunos que participam do Entardecer (recreação) devem se dirigir para o 

local da atividade, conforme orientação dada em aula. Contamos com a colaboração 

dos pais no sentido de orientar seus filhos. 

 Saídas antecipadas: Solicitar a autorização, registrando na agenda o horário e o motivo. 

 Tema de casa: tem como objetivo desenvolver a rotina de estudos e rever 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: Sugerimos que o educando traga seu lanche de casa. Pensando numa alimentação 

saudável, sugerimos sanduíches, bolos, pães, biscoitos, sucos, iogurte e frutas. 

 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 a dosagem, assinado 

por um responsável. 

 Uniforme: O uso do uniforme é obrigatório e todas as peças devem estar identificadas para que 

não haja extravio. O uso do tênis é recomendado diariamente devido às atividades no pátio. 

 Aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA: Usar calçado adequado (tênis); trazer sempre a garrafa de água; 

avisar via agenda quando o aluno estiver impossibilitado de realizar a aula; usar o cabelo amarrado. 

Caso o educando 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. 

 Material escolar: Todo o material deve ser identificado com o nome e o ano. Evitar materiais que 

possam dispersar a atenção dos educandos (brinquedos, jogos, cartinhas e outros). 



 
 Correção de caderno: Serão olhados e apontadas questões, conforme necessidade de cada 

educando. 

 Comemorações: Não haverá um momento especial para o dia das mães e pais. Nem comemorações 

de aniversários e distribuições de convites de aniversariantes. 

 Conteúdos e Habilidades: Serão disponibilizados no site da escola, trimestralmente, conteúdos e 

as habilidades a serem trabalhados, para acompanhamento da família, auxiliando no 

desenvolvimento dos educandos. 

 Uso do banheiro: Bom senso, orientar para o uso do banheiro somente quando necessário, evitar 

a ida nos 1º e 4º períodos (inicio de aula e término de recreio). Com uso da agenda. 

 Atividades extracurriculares: Para atividades de responsabilidade da escola as inscrições serão 

on-line no site da escola. 

 Celebração da vida: Acontecerá nas segundas-feiras, às 17h, na capela da Escola. Os 

aniversariantes do mês e suas famílias serão previamente avisados. 

 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. 

 Livro de leitura trimestral: Durante este ano, as turmas do 4º ano desenvolverão atividades 

envolvendo um livro por trimestre (conforme consta na lista do material escolar) - Projeto Semeando 

Valores. 

 Biblioteca: Os alunos irão à biblioteca uma vez por semana. Em sala de aula, após a troca, 

haverá um momento de leitura. A devolução do livro acontecerá na semana seguinte. Em 

caso de atraso, será cobrada uma multa de R$1,00 por dia de atraso. Aproveite este 

momento para ler com seu filho o livro que ele escolheu. Não haverá carteira de estudante; 

o registro do empréstimo acontecerá pelo código de barras do livro. 

 Referenciais comuns do 4º Ano: 

 Planejamento/ Método de trabalho 

 Sistema de avaliação: avaliações parciais, gerais, trabalhos e prova do conhecimento. 

 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.  

 Laboratório de Ciências: mensal 

 Mostra Científica: será trabalhado mensalmente em sala de aula com culminância na primeira 

semana de julho. 

 Hora do conto: quinzenal 

 Livro digital e Portal Educacional. 

 Projeto Semeando Valores, FTD: durante o ano, as turmas do 4º 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. 

 Projeto sobre a cultura italiana que terá uma culminância a ser informada posteriormente. 

http://www.lasalle.edu.br/carmo


 
 Saidas de estudos: 

- Visita ao Museu Municipal de Caxias do Sul 

- City Tour em Caxias do Sul (março) 

- Bento Gonçalves e Vila Flores (maio). 

 

 Professores: 

Titular:________________________________________________________________ 

Educação Física: Juliano Brandalise 

Inglês: Daniele Ferretto Schmidt  

Hora do conto: Aline Rodrigues 


