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INFORMATIVO MAIO – 2017 
" Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda".  

Paulo Freire 

"MAMÃE, DAI-ME ENSINAMENTOS QUE TRANSFORMEM AS MINHAS AÇÕES" 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES PARCIAIS - II UNIDADE: 
2º ANO e  3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL  

08/05 - Trabalho de Filosofia 
11/05 - Avaliação de Geografia 
12/05 - Avaliação de Ciências 
15/05 - Trabalho de Artes  
16/05 - Avaliação de Matemática 
17/05 - Avaliação Português 
18/05 - Avaliação de História 
19/05 - Trabalho de Inglês 
v 

 

 

       Para comemorar a dádiva de ter ao nosso lado uma pessoa 

tão especial que se dedica a nos ensinar o melhor do mundo 

para formar pessoas do bem, iremos nos reunir no dia 13 de 

maio, no Parque Santana, na seguinte programação: 
 

8h30min às 9h - Oficina de Artes: pintura com a mamãe 

9h - Início das apresentações (Berçário ao Ensino Fundamental) 

Orientações: Levar lanche, água e protetor solar. 

AULAS DE INFORMÁTICA: USO DA TECNOLOGIA PARA AUXILIAR 
NA APRENDIZAGEM. 

 

As aulas de Informática seguem o cronograma de conteúdos definidos 
para cada série, promovendo uma associação entre o que é vivenciado 
em sala de aula com jogos e atividades que promovam o acesso a essas 

diversas tecnologias. A professora Georgia, da Inforchild, utiliza 
estratégias adequadas com softwares e jogos que estimulam os 

conhecimentos apresentados pela professora em sala, realizando assim, 
um paralelo que favorece a aprendizagem. 

I SIMULADINHO - CRM 
LÍNGUA PORTUGUESA - ENS. 

FUNDAMENTAL 
Para desenvolver capacidades e 

habilidades linguísticas, favorecemos 
aos alunos do Ensino Fundamental o 
acesso a diversos tipos de gêneros 

textuais e para exercitar seus 
conhecimentos iremos realizar um 

SIMULADO a título de exercício, com os 
alunos do Ensino Fundamental, no dia 
31 de maio. Preparando nossos alunos 

para os desafios que virão...  
CONTEÚDOS: GÊNEROS TEXTUAIS 

Histórias em quadrinhos, parlendas, 
receitas culinárias, charges, bilhete, 
poesias, fábulas, cantigas de roda e 

biografia. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL: PROJETO DE PESQUISA: O QUE O NOSSO 
ALUNO GOSTARIA DE PESQUISAR? SOBRE QUE TEMA GOSTARIA 

DE APRENDER?   
Paulo Freire afirma que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino”. 
Iremos iniciar com os alunos do Ensino Fundamental um projeto destinado 

a trabalhar com pesquisas, incentivar o aluno a ser investigativo, 
despertando sua curiosidade para temas em estudos. Iremos analisar os 
tópicos de uma pesquisa para dar iniciação a esta prática científica. Nas 

aulas de Ciências os projetos serão montados, as pesquisas serão 
orientadas pelas professoras e com algumas etapas a serem realizadas em 

casa com o apoio da família. O projeto deverá ser apresentado para a 
turma para incentivar a expressão e a troca de conhecimentos. 

 
 

https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE EVENTOS 
Trata-se das despesas referentes aos  

eventos, assim, como aluguel de espaços, 

decoração, som, lembranças e outros 

custos ao longo do ano. A taxa de eventos 

no valor de R$:230,00, a 1ª parcela foi 

com o pagamento em abril e a 2ª parcela - 

data: 10/05, a partir desta data a taxa 

sofrerá um reajuste. 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

A importância de rever conceitos e trabalhar 

valores, fundamenta a nossa prática 

educacional, por isto, realizamos encontros 

que estimulam a reflexão de nosso 

planejamento. Debatemos sobre a 

adequação curricular para alunos com NEE e 

a inclusão neste processo pedagógico. 

 

Projeto: "Educar para a vida é: construir valores que 
transformam as nossas ações". 

Mesmo com a grade curricular existente nos parâmetros 
nacionais, inserimos em nosso planejamento uma didática que 

tem funcionado bastante na questão da aprendizagem. A 
pedagogia dos projetos serve como ferramenta de ensino e 

possibilita ao professor uma extensão para alcançar o 
desenvolvimento de forma integral, envolvendo aspectos sociais e 

acadêmicos.  A partir dessa temática os alunos do CRM estão 
desenvolvendo conceitos e aprendendo através da interação. 

 

CONCEITOS MATEMÁTICOS 

O Infantil IV - B trabalhou com a 

orientação da professora 

Edvane o conceito matemático 

de linhas curvas, retas, abertas 

e fechadas conhecendo os 

traçados através do corpo. 

Utilizando no chão cordas como 

linhas para sentir corporalmente 

os movimentos amplos para 

posteriormente chegar na 

coordenação motora fina 

auxiliando no processo de 

 escrita. 

 

 

APRENDENDO COM OS 

GÊNEROS TEXTUAIS 

Os alunos do 1º Ano - B da 

professora Taís, aprenderam 

sobre o gênero textual 

entrevista, descobriram na 

prática que trata -se da interação 

entre interlocutores, aqui 

representados na pessoa do 

entrevistador e do entrevistado, 

cujo objetivo é relatar suas 

experiências e conhecimentos 

acerca de um determinado 

assunto de acordo com os 

questionamentos previamente 

elaborados por eles. 

 

 

 

 

 

 
 

Nós 

gostamos de 

ler! 

VALORIZAMOS A 

LEITURA: 

A leitura assim, como a 

Educação liberta, dá asas 

para você concretizar 

sonhos e ser feliz. 

As turminhas dos 1º Anos 

estão preparando um 

livrinho que irá celebrar 

esta conquista. 

DICA PARA OS PAIS: ATENÇÃO AS 
TECNOLOGIAS. 

 Estamos vivendo em uma 
sociedade diferente, com pensamentos  
e valores diversos, a família precisa se 
atentar ainda mais as questões ligadas 
ao emocional de seus filhos.   Nós, como 
instituição educacional e de formação 
social, nos preocupamos com todas 
essas mudanças. A internet trouxe 
mudanças ao mundo, contudo, a falta de 
amor, de diálogo e a inversão de valores 
trazem distorções e, graves problemas 
aos nossos jovens e as nossas crianças.  
 A mídia vem abordando um novo 
problema relacionado às relações 
estabelecidas pelas redes sociais, UM 
JOGO PERIGOSO, que vem trazendo 
consequências significativas a quem 
participa.  
 Por tantos motivos seguem as 
orientações: aproximem-se dos seus 
filhos, dialoguem, faça-os sentir o 
verdadeiro amor e ensine-os, dia após 
dia os valores importantes para 
crescerem fortes, felizes, responsáveis e 
conscientes de suas escolhas. 
 


