São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.

REUNIÃO PEDAGÓGICA
Aos pais e às mães de alunos(as) do 1º ano do Ensino Fundamental,
A Reunião com Pais, Mães e Professoras é um importante instrumento de
aproximação entre a família e o Colégio, para esclarecimento do trabalho educacional e
pedagógico.
Os principais objetivos da nossa 1ª Reunião Pedagógica são:
 expor a rotina e o trabalho realizado nos diferentes componentes curriculares;
 expor a articulação dos Projetos e seu desenvolvimento durante o ano;
 discutir as orientações para o processo de alfabetização linguística e matemática;
 articular a relação entre o Colégio e a família para a promoção da aprendizagem
dos nossos alunos, contribuindo para a o desenvolvimento das habilidades
cognitivas, socioemocionais e afetivas.

LOCAL:
PRÉDIO MENINO JESUS
DATA: 13/02/19
4ª FEIRA
20h00

SÉRIE

SALAS:

1º A / Profª Cristiane

Sala 1

1º B / Profª Lélia

Sala 7

1º C / Profª Samanta

Sala 8

1º D / Profª Rita

Sala 9

1º E / Profª Andréia

Sala 10

1º F / Profª Gabriela

Sala 11

1º G / Profª Elaine

Sala 12

Solicitamos aos pais e mães uma especial atenção: não tragam os(as)
seus(suas) filhos(as), pois esta é uma Reunião direcionada aos adultos e não temos
condições de supervisionar as crianças, nem espaço em que elas possam ficar, em
segurança, neste horário.
A pontualidade é importante para que possamos iniciar em tempo hábil de
esclarecer o processo pedagógico e as dúvidas que eventualmente surgirem.
Estamos aguardando por vocês!
Atenciosamente,
Sueli A. Gonçalves Gomes
Orientadora do 1º ano EF

(Preencha este canhoto e envie às auxiliares de ensino até 11/02/2019)
Nome do(a) aluno(a):

1° Ano:

Recebi a circular referente à Reunião Pedagógica de 13/02 com as Professoras.
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