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1ª Reunião com pais  
 2014  

Ed. Infantil 1ª e 2ª fase do Ensino 
Fundamental  

  



Pauta  da  reunião: 

 Orientações  Gerais 

 Apresentação  da  equipe  
pedagógica  e  auxiliar  
administrativa 

 Apresentação  do  Projeto 
Político Pedagógico – (P.P.P) 
2014 

  Informes  finais(mão única, 
vacina contra o HPV, exame 
biométrico, cartão de 
identificação).  

 



Orientações Gerais 

 Horários; 

 Agenda; 

 Controle de tarefas; 

 Acompanhamento 
em casa; 

 Comunicação  com  
a Coordenação; 

  Coordenadora  

  Geral:  

- Geralda Ferraz  

 

Coordenadoras 
Pedagógicas:  

- Ana Flávia Sá Araújo 

- Silviclene Gaspar 

 



     Orientações Gerais: 

  CONDIÇÕES  FÍSICAS  FAVORÁVEIS: 
 
Para conservar a saúde do(a) aluno(a) em  
boas condições: 
 
☻Cuidar dos problemas físicos que podem e 

prejudicam a aprendizagem; 
 
☻Cuidar da higiene pessoal; 
 
☻Ambiente   de   estudo   com   luminosidade,   

arejado,   preferencialmente  em silêncio e 
mobiliado; 

 



 Na etapa da Educação Infantil  as crianças 
precisam muito de orientação quanto às 
suas atitudes, ao modo de tratar os 
colegas de turma e a professora, a fim de 
que se torne sociável e consiga conviver 
bem com o grupo.  

 Importante em casa...  
 Os pais devem conversar com os filhos 

sobre a nova fase, com sabedoria e 
tranquilidade, orientando-os que:  

 Neste novo espaço conhecerão novos 
amiguinhos,  

     Orientações Gerais: 



  
 terão uma professora, 
 e, aprenderão coisas novas, 

importantes para o crescimento deles;  
 que a Escola é um lugar agradável de 

pessoas que o amam e o respeitam; 
 que estas pessoas têm muito a 

ensinar-lhes e que para isto, eles 
passarão um tempo neste novo 
ambiente; 

 que enquanto, a criança, estiver na 
Escola, o papai e a mamãe estarão  
trabalhando e no final da aula virão 
buscá-lo. 
 

     Orientações Gerais: 



     Orientações Gerais 

     ORGANIZAÇÃO  DO  TEMPO  DE  ESTUDO: 

☻ Estudar um pouco  todos os dias; 

☻ distribuir um  tempo por disciplina 
diariamente; 

☻ elaborar um cronograma de horário de 
estudo. 

 



    Orientações Gerais 
 

TORNANDO  O ESTUDO  MAIS  PRODUTIVO:  

☻ Estudar mais a disciplina que menos gosta; 

☻ reduzir o fantasma de tirar nota baixa, PENSAMENTO 
POSITIVO; 

☻ tentar buscar interesse e sentido nos conteúdos, 
para que serve?  

☻ fazer da escola um  espaço para orientação. Estudo 
mesmo é individualizado. O professor tira as dúvidas, 
traz elementos, mas não é o único responsável pela 
aprendizagem. 

 

 

 



Apresentação da Equipe Pedagógica , Auxiliar e Administrativa 

 Direção:                                                                                                                                  
Maria  das  Neves  Cunha  
Teixeira 

 Secretária e Coordenadora 
Geral:                    

 Geralda da Cunha Teixeira 
Ferraz 

 Psicologia Educacional:                                                

 Divina da Cunha T. Silva 

 Coordenadoras 
Pedagógicas:    

 Ana Flávia Sá  

   Silviclene  Santos                                

 



Apresentação da Equipe Pedagógica , Auxiliar e Administrativa 

 Professores  da Ed: Infantil  ao 5º ano: Dhieyla (4º 
ano)- Elaine (Gr 5 anos)- estagiária Edmê (Gr 3 anos)- 
Francielly (4º ano)- Grazielle (Gr3 anos)- Harkyana (2º 
ano)- Leidiane (5º ano A) - Maria Aparecida (1º ano) 
Maria Antônia (Gr 4 anos) -  Silene (3º ano)- Thais (Gr 
4 anos)-  Wanessa Barbosa (5º ano) 

 Professores do 6º ao 9º ano A e B:  

 Diego -  (Matemática)  Halline Francelle (Língua 

 Inglesa)- Jessika (Arte/Matemática)-  José Maria ( 

 História/Geografia) -  Kamila  (Ed. Física)- Leidiane 

 (Arte) - Lorena Andrade (Ciências) - Vanessa Leão 

 (Língua Portuguesa). 

 Secretaria:                                                                            

 Bruna Porto – Michelle Alves – Reginaldo Fernandes 

 Serviços  Gerais:                                                              

 Adriana Oliveira  - Divina Gomes -  Edmê dos Santos 
 – Zélia Maria de Paula. 



Metodologia Projetos Avaliação  

Apresentação do P.P.P 2014 

“Feliz  aquele  que  transfere  o  que  sabe  e  aprende  o  
que  ensina.”  
                                  Cora  Coralina 

 



Metodologia 

O “Orientar  Centro  Educacional”  preocupado com a  formação  de  um  aluno  crítico  e  

consciente,  propõe  ações  que  favorecem o ensino-aprendizagem. Os  conteúdos  serão  vivenciados 

concretamente  de  forma  interdisciplinar,  através  de: 

 Projetos; 

 Conteúdo  sistematizado (livros  adotados); 

 Orientação  Individualizada  (professores,  coordenação,  orientação psicológica;) 

 Aula  Expositiva;  Leituras  diversas:  texto,  revista,  jornais,  livros  literários,  gibis;  produção  de  

textos / poesias / música;  dramatização  de  histórias; 

 



Metodologia 

 interpretação  da  história  através  de  desenhos;  produção  de  cartazes;  produção  

de jornais;  produção  de  livros  literários;  visitação  a biblioteca;  filmes;  confecção  

e interpretação  de  mapas;  confecção  e  interpretação  de  gráficos;  confecção  dos  

sólidos  geométricos;  confecção  de  maquetes;  experiências  científicas;  produção  

de charges;  

 trabalhos  manuais  (dobraduras);  pesquisa;  visita  a:  museus / parques / cinemas / 

fazendas / bosques / cidades  históricas/ supermercados/ feiras  culturais/ teatro, 

Concursos  de  redação;  Debates;  Eventos  comemorativos;  Produção  e  resolução  

de situações  problemas. 

 



Paulo 
Freire 

Vygotsky 

Emília 
Ferreiro 

Piaget 

 

Metodologia 

" O  professor  não  ensina,  mas  arranja  
modos  de  a  própria  criança 
descobrir. Cria  situações-problemas". 

( Jean  Piaget ) 

 

"... A  minha  contribuição  foi  encontrar  uma 
explicação  segundo  a  qual,  por  trás  da  mão 
que  pega  o  lápis,  dos  olhos  que  olham,  dos 
ouvidos  que  escutam, h á  uma  criança  que 
pensa" (Emília  Ferreiro) 

 

O saber que não vem da 
experiência não é realmente saber. 
Lev  Vygotsky 

Educar é  impregnar de 
sentido o que fazemos a cada 

instante! 
Paulo Freire 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/lev_vygotsky/
http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


Metodologia 



“Nossas  
raízes  

culturais  e a 
ética  do  
cuidar”.    

Linguística 

Conhecimento 

Relação 
Socioafetivo 

Temas 
transversais 

Projetos 



Linguística 

 
 Mural 

 Rádio  escola 

 Mala  de  leitura             

 Jornal 



Conhecimento 

 
 Informática; 

 atividades  extraclasse; 

 datas  comemorativas; 

 festa  junina; 

 exibição  cultural; 

 feira  de  Ciências; 

 simulado  (6º ao 9º ano); 

 olimpíada  Brasileira  de  Astronomia  e  

Astronáutica; 

  olimpíada  Brasileira  de  Foguetes; 

  projeto  Sustentabilidade  (Meio  

Ambiente). 



Relação Socioafetivo 

 
 Ação  Integradora; 

 escola  de  pais; 

 bullying; 

 páscoa solidária; 

 acolhida; 

 interclasse; 

 projeto  de  vida; 

 orientação  sexual; 



Temas transversais 

 

 Meio  ambiente  e saúde; 

 pluralidade  cultural;  

 orientação  sexual; 

 trabalho  e consumo. 



Tema Norteador:   

Nossas Raízes Culturais e a Ética do Cuidar  

1º trimestre 

 Contextualização do tema:  

 “Faça ao outro o que você quer que lhe façam”. 

 produções artística; 

 confecção de uma enorme árvore genealógica por turma;  

 produção de textos diversos;  

 definição de tema, preparação e apresentação da Mala de 
Leitura; 

 debates e palestras: Criacionismo X Evolucionismo (por 
professores). 

 



2º trimestre 

 Formatação dos miniprojetos 
a partir do Tema Norteador, 
para desenvolvimento, 
realização de experiências  e 
demonstrações na Mostra 
Cultural,  Feira de Ciências e 
demais projetos do PPP; 

 produção de textos diversos; 
definição de tema, preparação 
e apresentação da Mala de 
Leitura;  

 formatação, pesquisa, ensaio 
e apresentação do projeto 
Festa Junina; 

 dedo de prosa - entre turmas 
6º e 7º , 8º e 9º.               
clássico x Contemporâneo; 

 desfile clássico x contemporâneo; 

 noite do sertão. 

Tema Norteador:  

 Nossas Raízes Culturais  e a Ética do Cuidar 



 3º trimestre 

 Realização da Mostra 

Cultural e Feira de 

Ciências a partir dos 

projetos desenvolvidos 

nos 1º e 2º trimestres;  

 apresentação da mala da 

leitura;  

 início do Interclasse; 

 confecção de portfólio 

com todos os projetos do 

PPP;  

  produção de textos para 

o Orientar News. 

 

Tema Norteador:  

 Nossas Raízes Culturais  e a Ética do Cuidar 



 4º trimestre 

 Conclusão e avaliação dos projetos realizados 

durante o ano a partir do tema Nossas raízes 

culturais; 

 exposição do portfólio.    

 

Tema Norteador:  

 Nossas Raízes Culturais  e a Ética do Cuidar 



Avaliação 

“Na avaliação inclusiva, democrática e amorosa não há 

exclusão, mas sim diagnóstico e construção. Não há 

submissão, mas sim liberdade. Não há medo, mas sim 

espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas sim 

travessia permanente em busca do melhor. Sempre !” LUCKESI, 

1997. 



Avaliação 

 
 

Qualitativa 
 

 A cada trimestre o professor elabora um 
relatório individual sobre o desenvolvimento 
do(a) aluno(a)/criança durante o trimestre. Após 
é vistoriado pela coordenação pedagógica que 
encaminha para a secretaria onde é feito a 
formatação que será impressa no boletim e 
entregue aos pais na reunião trimestral  com os 
pais. 

 
 
 



Avaliação 

 
1ª) Avaliação Diária(P.C.T.): 
 
T  →   Trabalho trimestral     -     Valor:5,0 
P   →   Participação                  -      Valor:1,0 
C   →   Comportamento          -      Valor:1,0 
Tr →   Tarefas                            -      Valor:2,0 
Ap  → Apres.Pes.e Material    -      Valor:  1,0  
Somatória                                                              10,0 
 
2ª) Avaliação Escrita 
   P  → Avaliação                            -  Valor: 0 a 10,0 
 
   Média Trimestral → (Avaliação+Av. diária) / 2=>7,0 
 
 



Serviço de Psicologia Educacional 
Psicóloga : Divina da Cunha Teixeira e Silva 

 Em dias e horários pré-estabelecidos, a psicóloga 

Divina reunirá com as coordenadoras, onde receberá a 

demanda elencada por elas, quanto  às  necessidades dos 

educandos.  Após o plano de trabalho será executado, 

seguindo atendimento individual no consultório psicológico 

da Escola, acompanhamento e retorno em momento de 

estudo interdisciplinar. Atendimento aos pais para devidos  

encaminhamentos,  se  for necessário. 

- 



Informes finais 

 Cursos Livres: 

- Karatê; 

- Balé;  

- Futebol(parceria Escola de Futebol – 
Recanto do Bosque 

 Consultório de psicopedagogia 

- Psicopedagoga Lílian Garcia de Moraes; 

 Mudança da Sinalização 

- Rua Wilson de Brito é mão única – 
colaboração dos pais é fundamental 

 



    Mensagem final 

Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior 
e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens  e as 

mulheres  do futuro. 

   

              D. Pedro II                
                    


