
  

INFORMATIVO 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL – 2022

Prezados Pais,

Os(a)  senhores(a)  iniciarão  uma  nova  etapa  ao  acompanharem seus  filhos  na  vida  escolar  do  Ensino
Fundamental 1ª Fase.

Trata-se de um período repleto de fundamentos que serão a estrutura de um desenvolvimento pleno, a
passagem de um mundo de brincadeiras instrutivas para um outro mundo repleto de atividades que exigirão mais
tempo de atenção, de estímulos e de vibração a cada conquista na leitura e na escrita.

A seguir, algumas recomendações e orientações para essa fase escolar:
 Programa Bilíngue - tendo em vista a implementação do programa, solicitamos que os pais adquiram o livro

de Inglês
  Super Minds Starter - Student´s Book 
  With DVD-Rom - Editora Cambridge
  English Type - British English
  ISBN: 9780521148528

 Mochila -  é  adquirida  pelos  pais;  manter  uma muda  de  roupa  dentro  da  mochila para  atender  aos
imprevistos

 Lancheira -  é adquirida pelos pais;  manter  um “guardanapo” de tecido dentro da lancheira para que a
criança possa apoiar o lanche. Pode ser do formato de um jogo americano;

 Material Escolar - não é necessário adquirir. O material escolar será distribuído pela Escola. Há duas taxas
semestrais (fev. e julho), e ele é adquirido de forma padronizada.

 Agenda - será fornecida pela escola, com impressão padrão, favorecendo as informações e sem a poluição
visual que tanto atrapalha os alunos nessa fase escolar.

 Identificação -  colocar  nome em todas os  pertences trazidos  para  a  escola  e  preencher  as  primeiras
páginas  da  agenda  com  todas  as  informações  necessárias  para  o  caso  de  acidentes  (telefones;
medicamentos; alergias, principalmente).

 Dia do Brinquedo - trazer brinquedo somente nas segundas-feiras. A bola pode ser trazida a qualquer dia e,
nos períodos chuvosos, solicitamos os jogos de tabuleiro para distração durante o recreio.

 Dia da Festa de Aniversário - a festividade só pode ser realizada nas sextas-feiras, no espaço da cantina,
no tempo de 45 minutos que antecede o recreio. Deve ser agendado previamente com a coordenação;

 Local de estudo em casa - é importante destinar um local adequado em casa, disponibilizando material
escolar:  lápis grafite,  borracha,  lápis de cor,  canetinha hidrocor,  apontador e tesoura sem ponta para a
execução das tarefas de casa.

Estaremos à disposição para qualquer dúvida. Quanto à mudança do ambiente (da Ed. Infantil para o Ensino
Fundamental 1), lembramos que a autonomia é construída diariamente, com liberdade vigiada, com acordos bem
definidos e combinados que trabalhem pequenas independências, importantes nesta idade.

A turma do 1º ano conta com uma professora auxiliar, além da professora titular, que acompanha os alunos
durante a recreação e após o horário escolar, em caso de atraso dos pais.

Nessa etapa do Ensino, a parceria entre Família e Escola é Fundamental.
E, mais importante, ainda, a confiança e o respeito depositado em nosso trabalho traduzem um sentimento

de alegria e segurança para nossas crianças.
Sejam bem-vindos!                                                                 
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