CIRCULAR 009/2017 – EDUCAÇÃO INFANTIL
ASSUNTO: PROJETO TRAVESSIA - TRANSIÇÃO DO INFANTIL 5 PARA O 1º 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 das crianças do Infantil 5 ao ingressarem no 1º Ano do Ensino
Fundamental.

Considerando a importância desta fase transitória, o Colégio Ibituruna inseriu em sua proposta pedagógica
o “Projeto Travessia”, que tem como objetivo minimizar os impactos causados pela mudança de
segmento e de série, além de auxiliar no processo de adaptação dos alunos. Ele consiste em antecipar
alguns procedimentos utilizados na série de ingresso e favorecer aos alunos, a integração, a vivência de
atividades planejadas que fazem parte da rotina escolar da próxima etapa, enfatizando as principais
mudanças.

E, para que nossas crianças superem com sucesso os desafios da transição para o 1º Ano, seguem
informações importantes para melhor organização:

1) 21/11 (terça-feira) às 18h - Reunião de Pais
Tem por finalidade elucidar sobre as principais mudanças e procedimentos pedagógicos
vivenciados no 1º Ano.
1º momento: Orientações gerais da proposta de trabalho do 1º Ano.
Local: Sala do Tempo Complementar

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 às 17h30.
Sugerimos que se organizem, não trazendo seu (seu) filho (a) para esse momento.
2) 23/11 (quinta-feira) – Transição dos alunos do Infantil 5 para o 1º Ano
Neste dia proporcionaremos aos alunos vivenciarem momentos e atividades planejadas, que fazem parte
da rotina do 1º Ano. Mais esclarecimentos, faremos na reunião de pais que será realizada dia 21/11.A
saída da escola acontecerá normalmente às 17h30.

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 009/2017sobre o PROJETO
TRAVESSIA - TRANSIÇÃO DO INFANTIL 5 PARA O 1º ANO/EF.

Assinatura: _____________________________________________________________________________

