
 

PÁSCOA É TEMPO DE TRANSFORMAÇÃO 

É tempo de refletir e transformar as nossas ações para um mundo melhor. É tempo de acreditar 

que fazer o bem é o caminho que Jesus Cristo nos ensinou, para que possamos seguir os Seus 

ensinamentos em busca de fraternidade, justiça, amor e paz. 

Que o verdadeiro significado da Páscoa invada o seu coração! 

 

RECESSO: DE 13 A 16 DE ABRIL 

NA REUNIÃO DE PAIS, VOCÊ 

TEM A OPORTUNIDADE DE: 

1. Conversar com os professores; 

2. Descobrir e entender as 

dificuldades de seu filho e formar 

uma parceria com a escola; 

3. Saber o que seu filho deve 

aprender; 

4. Conhecer melhor a escola; 

5. Esclarecer dúvidas sobre o 

processo de ensino-

aprendizagem; 

6. Conhecer como a escola 

trabalha, adquirindo confiança. 

II ENCONTRO FAMÍLIA E ESCOLA (REUNIÃO - I UNIDADE) 

Ao final da I Unidade nos encontraremos para fortalecer o processo de 

aprendizagem e, desta vez, os encontros serão individuais com as 

professoras. 

Confira a programação: 

25 de Abril - Turmas do Infantil I e II 

26 de Abril - Turmas do Infantil III, IV e V 

27 de Abril - Ensino Fundamenta 

Horários: 

Turno da manhã - das 07h30 às 08h30 

Turno da tarde - das 16h às 17h 

ENCONTRO PARALELO: O CRM está investindo na ampliação gradual da 

carga horária de Inglês, acreditando nos novos desafios que surgirão. Na 

ocasião, haverá uma explanação e orientação aos pais sobre a utilização 

do material didático-digital de Inglês. Caso tenham interesse em baixar o 

livro digital para o auxílio das atividades, vocês podem trazer um notebook 

ou tablet. 

Turma do 1º Ano B 

trabalhando a ampliação 

do vocabulário com flashcards. 

Aulas de Inglês: 

AMPLIAÇÃO DA CARGA 

HORÁRIA 

As aulas de Inglês são 

desenvolvidas a partir 

de vivências práticas, 

aprimorando o vocabulário 

e ampliando o conhecimento 

de expressões que expandem 

os horizontes. 

Turma do 3º Ano A 

preparando uma receita de brownie, 

enquanto trabalham conteúdos da 

Unid. I (My Birthday). 

Como Estudar 

O aprendizado na sala 

de aula é... 

reforçado com os 

estudos em casa 

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES GLOBAIS: 

Ensino Fundamental 

03/04 - Trabalho de Filosofia 

06/04 - Avaliação de Geografia 

07/04 - Avaliação de Inglês 

10/04 - Trabalho de Artes 

11/04 - Avaliação de Ciências 

17/04 - Avaliação de Matemática 

18/04 - Avaliação de Português 

20/04 - Avaliação de História 

Estimule e 

proporcione um 

espaço para que 

seu filho estude 

diariamente! 



 

Eventos 

TAXA DE EVENTOS 

Em 2017, a taxa de eventos terá 

o valor de R$ 230,00, podendo 

ser dividida em 2 parcelas 

na Secretaria da escola. 

1ª PARCELA - 10/04 

2ª PARCELA - 10/05 

ATIVIDADES: MEU CORPO 

Os alunos do Infantil IV A, com a 

mediação da professora Daniele 

Carvalho, desenvolveram atividades 

relacionadas à psicomotricidade, com 

destaque para o "esquema corporal", a 

fim de explorar os conhecimentos que as 

crianças têm sobre o próprio corpo. Eles 

puderam resgatar algumas sensações 

próprias através da interação com o 

outro durante a atividade. 

Reflexão sobre 

a cultura indígena 

 
No dia 17 de abril receberemos a visita 

de alguns integrantes de uma tribo 

indígena do interior do nosso estado, 

para conhecermos um pouco sobre a 

cultura deles. 

Conhecer, aproximar-se e interagir com 

uma cultura na qual as pessoas 

valorizam suas tradições e o meio 

ambiente, será uma experiência 

inesquecível. 

Solicitamos que, no dia, os alunos levem 

1kg de alimento não perecível para o 

CRM, pois faremos uma ação solidária e 

doaremos as arrecadações para nossos 

visitantes. Neste dia, os índios trarão 

seus artesanatos para vender. 

PROJETO: CAIXA DE LEITURA 

Os alunos do Infantil V (turma B), da professora Adriana, estão 

participando de um projeto volante que envolve a família na construção 

de um grande leitor. É nesta faixa etária que a leitura e a escrita 

começam a se ampliar de forma mais dirigida, por isso, os alunos são 

direcionados a conhecerem diversos tipos de textos através da 

proposta sociointeracionista, descobrindo e reagindo aos 

conhecimentos abordados nos textos trazidos de casa. 

ROBÓTICA: 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

O ensino da Robótica auxilia 

a construção do raciocínio 

lógico e a resolução 

de situações-problema. 

Os alunos do Ensino 

Fundamental têm 

desenvolvido projetos e, 

no 2º Semestre, apresentarão 

o resultado de seus trabalhos 

em nossa ExpoRobótica. 

DICAS PARA 

OS PAIS 

Tudo tem a sua hora e momento 

para acontecer, não é saudável 

apressar ou pular etapas que são 

vivenciadas de forma natural por 

todas as pessoas. Assim é o 

desfralde de uma criança, este 

momento tem seu tempo certo e, 

esse tempo, quem vai mostrar é a 

própria criança.  

O CRM estimulará e orientará 

este momento, contudo,  

no tempo certo. 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Leitura associada ao tema 

do projeto pedagógico: 

Hora do 

desfralde 

Os alunos do 2º Ano B, sob 

a orientação da professora 

Cibelle, estão conhecendo as 

belezas de nossa cidade 

através de leituras e 

pesquisas. 

A leitura do livro paradidático 

Embolando o Recife vem 

trazendo descobertas sobre 

a cidade em que vivemos. 


