
 
 

REUNIÃO DE PAIS – 1º ANO - 2019 
 
 
HORÁRIOS 

 Entrada nos dias 18 e 19/02: 13h15min – sala de aula; 

 Entrada a partir de 20/02: 13h15min – fila na pista de corrida; 

 Saída: 17h15min às 17h25min – Sala de aula. Após o horário, os alunos serão encaminhados para a recreação, 
com custo de contratação diária; 

 O lanche é realizado na sala de aula, antes do recreio (salvo exceções); 

 Incentivar o lanche saudável. 
  
MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME 

 Materiais diversificados serão solicitados com antecedência; 

 Fazer verificações diariamente na mochila evitando esquecimentos e falta de materiais que atrapalham o 
andamento da aula;  

 Encapar e identificar livros e cadernos na capa; 

 Uniforme e tênis são de uso obrigatório, sendo que o uniforme deve ser identificado com o nome completo do 
aluno, principalmente casacos e blusões. 

 
AGENDA 

 Preencher com as crianças, ler as informações, o calendário escolar e destacar sua função (meio de comunicação 
entre família e a escola); 

 Registrar eventuais saídas antecipadas do aluno, justificando o motivo e colocando o horário, sendo assinado 
pelos responsáveis.  A saída somente será autorizada mediante apresentação da agenda; 

 Lembrar a criança de mostrar o bilhete ao chegar na escola e criar o hábito de verificá-la todos os dias em casa, 
rubricando os recados enviados; 

 Registrar na agenda todos os números possíveis de telefone dos pais ou responsáveis pela criança, atualizando 
sempre que necessário. 

 Todas os comunicados da escola serão enviados às famílias via aplicativo do Iscool – É importante visualizar com 
frequência. 

 
SERVIÇO DE SAÚDE 

 A administração de qualquer medicação SOMENTE será feita com a autorização prévia dos pais, via agenda, com 
horário e a dosagem ou receita; 

 Preencher a ficha de dados do aluno, revisando as informações e indicando tratamento ou atendimento específico 
(psicóloga, psicopedagoga, neurologista,..)  
 

ATIVIDADES DA SEMANA 

 Biblioteca, Música, Língua Inglesa e Educação Física (calça-bermuda, tênis e cabelo preso); 

 O calendário com o horário das atividades será enviado posteriormente e deverá auxiliar a criança na sua 
organização pessoal. Pedimos a colaboração da família, acompanhando as atividades indicadas (dia do 
brinquedo, educação física e materiais complementares para as atividades); 

 Funcionamento e importância do tema. 
 
ATIVIDADES EXTRAS 

 Atividades extras, datas comemorativas (mães, pais, semana da criança e semana Farroupilha), serão avisadas 
com antecedência através do aplicativo da escola;  

 A comemoração dos aniversariantes é feita no final de cada semestre com um lanche partilhado, dessa forma, não 
é autorizado trazer torta ou docinhos em outro dia que não seja o agendado previamente pelas professoras. 
 

ATENDIMENTO AOS PAIS 

 No horário específico de cada professora, sendo marcado previamente via agenda;  

 A avaliação será trimestral e apresentada através de parecer descritivo via portal do responsável (disponível no 
site). 
 

ORIENTAÇÕES SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO  

 Durante o ano algumas atividades serão realizadas através do portal digital. Posteriormente enviaremos 
informações para acesso e uso. 
 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Em geral, as aulas irão abordar a prática da psicomotricidade, os jogos, a dança, a ginástica, expressão corporal e 
rítmica, atividades de inserção e iniciação a prática de esportes, recreação monitorada dando ênfase aos domínios 
afetivo, cognitivo e motor de cada aluno. 

 Importante que cada aluno traga sua garrafa de água e toalhinha para higiene; 

 Lembramos da importância do uso do tênis. 
 



 
 ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE MATERIAIS:  

 
 

 Os de uso diário que devem estar sempre na mochila: estojo com 2 lápis, borracha, apontador, tesoura sem 

ponta. Caixa de lápis de cor, caixa de giz de cera, estojo de canetas hidrocor, um tubo de cola de 90g e a cola 
bastão, guardanapo de tecido identificado para lanche; 

 

 Terça-feira 19/02: três cadernos grandes com pauta, um caderno pequeno, folhas de desenho A4, folhas de papel 

colorido, jogo pedagógico, revistas velhas e copos descartáveis. Papel sulfite, pasta plástica polionda, rolo de fita 
crepe, gibis, folha A3, caixas de lenço de papel, palitos de picolé; 

 

 Quarta-feira 20/02: massa de modelar, 2 tubos de cola de 90g para reposição, 2 colas bastão para reposição, 

régua, sacos plásticos, manguito, prendedores de roupa; 
 

 Quinta-feira 21/02: livros didáticos e livros de literatura, conforme especificado na lista de materiais; 

 
 

OBS: TODO MATERIAL DE USO PESSOAL DEVE SER IDENTIFICADO. 

 
 

Desejamos um ano produtivo de agradável convivência e muitas conquistas! 
 

Coordenação de Etapa e Equipe do 1º ano do ensino fundamental 
 
 

 


