
 
REUNIÃO DE PAIS – 2º ano - 2019 

 

HORÁRIOS 

 Entrada: 13h15 min.- fila na pista de corrida; 

 Saída: 17h25 min. – pista de corrida;  

 Recreio: 15h35min às 15h55min; 

 O lanche é realizado na sala de aula, antes do recreio; 

 O lanche pode ser adquirido na cantina, sempre que a família desejar. 

 

MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME 

 Deve ser todo identificado com o nome completo e a turma da criança (de preferência com caneta 

permanente); 

 O uso do uniforme é obrigatório a partir do primeiro dia de aula; 

 Em 2019, ainda será permitido o uso do uniforme com o logo antigo do colégio, juntamente com o 

uso do uniforme com o novo logo; 

 O uso do tênis é obrigatório (não será permitido o uso de outro tipo de calçado); 

 Quando extraviado, procurar com a Coordenação de Etapa ou sala de apoio; 

 Materiais diversificados serão solicitados com antecedência; 

 Verificar diariamente a mochila, evitando a falta ou excesso de materiais; 

 Comprometimento com a utilização dos livros (tema - retorno). 

 

AGENDA  

 É um meio de comunicação entre família e escola;  

 Preencher a primeira página da agenda, anotando e atualizando telefones; 

 Ler e registrar avisos, recados e colagem de bilhetes (rubricar sempre os bilhetes); 

 Registrar eventuais saídas antecipadas dos alunos, colocando o horário, justificando o motivo, sendo 

assinado pelos responsáveis – LEMBRAR A CRIANÇA DE MOSTRAR O BILHETE AO 

CHEGAR NA ESCOLA. A saída somente será autorizada mediante a apresentação da agenda. 

 A liberação de saídas antecipadas via telefone não é segura; 

 Os recados enviados pela escola serão postados no aplicativo IsCoolApp. 

 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

 Responsável pelo cuidado físico das crianças; 

 A administração de qualquer medicação SOMENTE será feita com a autorização prévia dos pais, via 

agenda, com o horário e a dosagem, juntamente com a medicação e envio da receita; 

 Ao preencher a ficha de dados do aluno, registrar os casos de atendimento ou tratamento com 

especialista (psicólogo, psicopedagogo, neurologista etc), bem como o uso contínuo de medicação. 

 

ATIVIDADES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Biblioteca, Contação de histórias, Música, Língua Inglesa e Educação Física (nos dias de educação 

física vir de tênis, calça ou bermuda e as meninas de cabelo preso. Lembrar de identificar o kit de 

higiene (toalha e garrafa de água). 

 

ATIVIDADES EXTRAS 

 Datas especiais (dia dos pais, dia das mães, celebrações, semana da criança, semana farroupilha,..) serão 

avisadas com antecedência, através do aplicativo IsCoolApp;  

 A comemoração dos aniversários será feita no final de cada semestre, com um lanche partilhado, dessa 

forma, não será autorizado trazer torta ou docinhos em outro dia. 

 

ATENDIMENTO AOS PAIS 

 No horário específico de cada professora, sendo agendado previamente via agenda. 

 

 

 

 



 
 

ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS 

 

Materiais de uso diário que permanecem na mochila, material necessário a partir do dia 18/02 (segunda-

feira): 

Agenda, toalha pequena de tecido ou de papel para o lanche,  régua de 30 centímetros, 1 cola  tubo de 90g, 1 

cola em bastão grande,1 caixa de  lápis de cor com 12 cores, estojo de canetas hidrocor fina 12 cores, estojo 

com: 2 lápis de escrever, tesoura, borracha e apontador. 

 

Dia 19/02 (terça – feira): 

3 cadernos grandes ,2 cadernos pequenos, 1 caixa de giz de cera 15 cores, 70 folhas de desenho A4,  2 blocos de 

folhas de papel criativo color set A4 

 

Dia 20/02 (quarta - feira): 

3 envelopes tamanho  A3 (35 x 45 cm), 30 folhas de papel sulfite A4,  20 folhas de papel A3, 4 sacos plásticos 

grossos tamanho ofício (perfurados), 1 monobloco com linhas, 1 fita crepe (rolo)  e 1 jogo pedagógico. 

Dia 21/02 (quinta - feira):  

1 cola tubo de 90g , 1 cola em bastão grande, 3 copos plásticos descartáveis ,  5 pratos plásticos descartáveis, 1 

manguito , 2  caixas de massa de modelar a base de amido, 100 palitos de picolé , conjunto de pincéis números 

12, 10, 6 e 2  , pote para água , pano para limpar pincel , 4 prendedores de madeira , 1 conjunto de tinta guache 

têmpera  (6 cores), 1 conjunto de cola colorida (6 cores). 

 

Dia 22/02 (sexta - feira): 

2 folhas de papel crepom (cores primárias),  2 gibis, 1 pasta plástica (com elástico) , 2 revistas para recorte , 2 

caixas de lenço de papel. 

 

Dia 25/02 (segunda - feira): 

 Dicionário da Língua Portuguesa. 

 Aprender Juntos, Português -  2º ano 

 Aprender Juntos, Geografia – 2º ano 

 

Dia 26/02 (terça - feira): 

 Aprender Juntos, Ciências - 2º ano 

 Projeto Pensamento, Ação e Inteligência – volume 2 

 Learning Together, 2º ano 

 

Dia 27/02 (quarta - feira): 

 Crescer Matemática -  2º ano 

 Abecedário de Aromas: cozinhando com tempero e poesia 

 A Flauta Mágica 

 

 

Agradecemos desde já a sua colaboração. Boas – vindas, um ano bem feliz e de muitas realizações para todos! 

 

Equipe 2º ano do Ensino Fundamental 

 
 


