CONHECENDO O NOSSO 1º SEMESTRE
Com o objetivo de estreitar a parceria entre escola/família, seguem informações importantes que serão
realizadas neste 1ºsemestre. Contamos com a sua motivação e participação.

ESTIMULAR A AUTONOMIA
Estimulamos a autonomia e protagonismo dos
nossos alunos, possibilitando momentos de partilhas de
aprendizagens com turmas menores, com aulas
invertidas, rotação por estações, correções coletivas de
tarefa, uso correto da agenda, organização dos
materiais e gestão do peso desnecessário na mochila.

Como a família pode ajudar em casa:

SISTEMATIZAÇÃO DA ROTINA DE ESTUDO
Ao decorrer do semestre ensinamos métodos de
estudos como: fazer mapas mentais e conceituais, identificar
palavras-chaves, elaborar resumos de textos, responder banco
de questões, diversificar as fontes de estudo, elaborar cartazes
da forma correta, apresentar em slides e outros aplicativos.
Orientamos também o quanto é importante a
responsabilidade com as tarefas, a pontualidade com os prazos
de entrega, o uso do mural 21, a assiduidade nas aulas e nos
dias de provas, o uso correto do calendário de avaliações e a
atenção nos momentos de devolutivas de provas.












AULA PASSEIO: APRENDIZAGEM FORA DA ESCOLA
O momento da excursão é muito importante, pois é
quando o aluno tem a oportunidade de ampliar o que está
estudando na escola. Visitaremos no primeiro semestre a
Pinacoteca e o Museu do Imigração em SP.

Crie uma rotina de estudos estipulando
horários fixos.
Proporcione um ambiente tranquilo para que a
criança se atente naquilo que ele está
estudando.
Elogie suas conquistas de autonomia.
Valorize suas conquistas e o seu desempenho
escolar.
Auxilie, quando necessário, a criança a realizar
as pesquisas propostas pela professora,
entregando na data determinada.
Estude, jogue e brinque com as tabuadas.
Nesta nova fase as crianças precisam tê-las
memorizadas.
Incentive para que o estudo para prova não
seja apenas na véspera.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA:
TODOS OS ESPAÇOS DA NOSSA ESCOLA

EXPLORANDO

Diversificamos as nossas aulas tanto na composição
dos lugares na sala de aula, quanto nos espaços físicos, para
assim favorecer a aprendizagem dos nossos alunos de uma
maneira prazerosa e eficaz.
Utilizamos espaços como a Biblioteca e Laboratório
de Informática do Zezão, o Laboratório de Biologia do Ensino
Médio, o quiosque, os pórticos e os jardins da escola.

CONHECIMENTO EM AÇÃO: PROJETO
INTERDISCIPLINAR
Desenvolveremos um projeto interdisciplinar
com o objetivo de estimular o hábito da leitura pelo
prazer, a escrita de diversos gêneros textuais, a
apreciação e reprodução de obras artísticas
surrealistas e ações empreendedoras, estimulando o
protagonismo dos nossos alunos.
Como a família pode ajudar em casa:




IMPORTANTE SABER SOBRE AS NOSSAS AULAS DE
INGLÊS
O principal objetivo das aulas de Inglês, tanto no
programa bilingue quanto para as turmas do quinto ano, é
oferecer aos alunos oportunidades de ampliarem a visão do
mundo por meio de uma língua estrangeira. Com o uso das
diversas ferramentas de aprendizagem é possível acontecer
a interação intercultural, ressaltando a percepção e a
reflexão de outras matérias curriculares.
Com a aquisição da segunda língua de forma
integrada, desenvolvemos competências, como trabalhar em
grupos, pensar de maneira crítica para solucionar problemas,
usar a criatividade para enfrentar desafios e expressar
opiniões e pontos de vista de maneira lógica. Esse método de
ensino é baseado nos quatro pilares da UNESCO que são:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser,
aprender a conviver e aprender a crer.

Incentive e participe das leituras dos
livros da biblioteca que serão
enviados a cada 15 dias e estimule a
leitura de livros que não foram
indicados pela escola.
Demonstre interesse pelas produções
de textos que a criança realiza na
escola.

NOSSOS CONTEÚDOS DE ARTE
Por meio do livro paradidático - Léo em uma
viagem surreal – o aluno vai descobrir mais sobre o
movimento artístico Surrealismo, viajar na fantasia
de Léo, explorar e conhecer diversos artistas e obras
desse movimento, utilizando diversas técnicas.
Faremos também releitura de obras de
artistas do movimento, intervenção com pintura e
colagem em diferentes obras, pintura em tela e
xilogravura no isopor.

MOVIMENTO CONSTANTE
Nas aulas de Educação Física será contemplada uma variedade de
vivências, o contato com diversas modalidades e práticas corporais:
danças, lutas, ginásticas, jogos e brincadeiras. Serão enfatizados,
também, os aspectos culturais das vivências e das práticas corporais com
a inserção de discussões.

“Caminhem com o pé na
Terra e o coração no céu.”
Dom Bosco

