CIRCULAR 010/2017 – 1º ANO
ASSUNTO: PROJETO TRAVESSIA - TRANSIÇÃO DO 1º ANO PARA O 2º ANO/EF

Governador Valadares, 14 de novembro de 2017.

Senhores pais e/ou responsáveis,

Estamos nos aproximando do encerramento do ano letivo e sabemos que são muitas as
expectativas para 2018. Uma delas é com relação à transição dos nossos alunos para a nova
série, o 2º Ano.

Ressaltamos que todo o trabalho pedagógico desenvolvido durante este ano, teve como foco
principal garantir a qualidade da aprendizagem das crianças e o desenvolvimento das habilidades
inerentes à série, o que certamente contribuirá de maneira significativa para o ingresso com
sucesso na próxima etapa.
Para que os alunos possam vivenciar o “Projeto Travessia” (Projeto de Transição do 1º Ano/2º
Ano), seguem informações importantes para melhor organização:
1) 21/11 à 01/12 – A entrada e saída dos alunos do 1º Ano será pelo portão da Rua Olegário
Maciel (portão de entrada dos alunos do Ensino Fundamental e Médio).

Entrada - Os pais e/ou responsáveis deverão se dirigir até a quadra, em frente à cantina da
escola, para a formação de filas. A partir das 12h40, as monitoras/estagiárias estarão acolhendo
as crianças. Sinalizaremos o local, para melhor organização e identificação das turmas do 1º Ano
(A, B, C e D). Às 12h55, pontualmente, as professoras regentes e/ou especializadas buscarão os
alunos para o início das aulas. Para melhor otimização do tempo, pedimos aos pais e/ou
responsáveis que evitem conversar nesse momento com a professora.

Sugerimos que as

observações ou recados necessários sejam feitos via agenda.
Lembramos que o lanche coletivo deverá ser entregue a monitora/estagiária na quadra.
Saída – Os alunos serão levados novamente pelas professoras (regentes ou especializadas) para
a quadra e aguardarão os responsáveis na arquibancada, em frente a cantina. Gentileza
informarem a professora ao pegar o (a) seu (sua) filho (a). Favor não atrasarem!

2) 21/11 (terça-feira) às 18h - Reunião de Pais
1º momento: Orientações gerais da proposta de trabalho do 2º Ano.
Local: Sala 24 – Entrada pela portaria da Rua Israel Pinheiro

2º momento: 19h - Apresentação da proposta do material didático do Ensino Fundamental I com
a presença dos Assessores Pedagógicos do Sistema Anglo de Ensino.
Local: Auditório
Neste dia, a saída das crianças acontecerá, normalmente, na quadra.
Sugerimos que se organizem não trazendo seu (sua) filho (a) para este momento.
3) 23/11 (quinta-feira) – Aula da Saudade
A aula da saudade tem por objetivo favorecer aos alunos do 1º Ano um dia especial, planejado
para que as crianças possam relembrar e compartilhar momentos que foram vividos no Infantil 5.
A saída da escola acontecerá normalmente às 18h30.
4) 30/11 (quinta-feira) – Transição dos alunos do 1º Ano para o 2º Ano
Neste dia proporcionaremos aos alunos vivenciarem momentos e atividades planejadas, que
fazem parte da rotina do 2º Ano. Mais esclarecimentos, faremos na reunião de pais que será
realizada dia 21/11.
Lanche – Excepcionalmente neste dia não haverá lanche coletivo. Os (as) alunos (as)
vivenciarão o momento do lanche e intervalo na quadra como acontece para os alunos do
2º Ano. Poderão trazer merendeira com o lanche de casa ou poderão comprar na cantina
da escola. Uma dica para minimizar o tempo nas filas, seria o responsável comprar as
fichas antecipadamente, escolhendo junto ao (a) filho (a) o lanche adequado. Como não
haverá lanche coletivo, pedimos que a criança traga de casa 01 fruta, para o segundo
lanche.
Na oportunidade informamos que a criança responsável pelo lanche coletivo do dia 30/11, deverá
trazê-lo no dia 01/12.

Atenciosamente,

Millena Mendes – Ed. Infantil/1º Ano
Orientação Educacional

Lívia Rosado – Ed. Infantil/1º Ano
Coordenação Pedagógica

Cristina Avelino Alvarenga
Direção Pedagógica
2017- Ano Jubilar Escolápio. “CALASANZ NOS UNE.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CANHOTO
DE RECEBIMENTO DA CIRCULAR 009/2017 – 1º ANO:
“PROJETO TRAVESSIA E SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO 3º TRIMESTRE”
Eu _______________________________________________________________________, responsável pelo (a) aluno (a)
___________________________________________________________________________, devidamente matriculado (a) no (a)
_________ ano, turma ______, confirmo o recebimento da Circular 010/2017sobre o PROJETO TRAVESSIA - TRANSIÇÃO DO
1º ANO PARA O 2º ANO/EF.
Assinatura: _____________________________________________________________________________

