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COMUNICADO 02 – 08 de Fevereiro de 2019

Fundamental I

“É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

ADAPTAÇÃO ESCOLAR –
Cada fase e cada tempo!
☺ 1º e 2º ANOS - Passadas as duas primeiras semanas de aula, caminhamos para uma nova fase na adaptação
escolar. É o momento de começar a combinar novas regras com os filhos e mostrar que eles são capazes de
desenvolver a autonomia: entrar no Colégio carregando a própria mochila, despedir-se dos pais no portão, etc., essas
são ações imprescindíveis para o desenvolvimento de cada criança.
Quando a criança começa a entrar na escola sozinha dá um passo significativo para a autonomia, pois é ela que
estabelecerá o contato com a professora e não o adulto. Por isso é importante também que os pais procurem passar
qualquer informação que julgarem importante por meio da agenda, pois a professora deve estar disponível para
receber os alunos no início da aula. Os pais que demonstram confiança para os filhos auxiliam muito para a conclusão
da adaptação.
☺ 3º ANO – Nesse momento ocorre a primeira grande mudança: Os alunos da turma passam a ter professores por
área. É uma grande mudança, pois eles vão desenvolver a responsabilidade sobre o uso do caderno e da apostila,
aprender a observar o horário de aula, pois poderão ter mais tempo para realizar uma tarefa, por exemplo, (e isso exige
também organização para não se esquecer da tarefa no dia correto da aula!), irão aprender a respeitar as diferenças
entre a didática de cada professor sem realizar comparações, o que é imprescindível para seu convívio social, entre
tantos outros avanços. É preciso que os pais demonstrem paciência e confiança nessa transição, pois ela é gradativa.
Nessa série damos início também ao processo de “treino de escrita”. Os alunos serão incentivados a realizar cópias
e escritos pessoais com maior frequência, pois é uma ação necessária para os novos conteúdos que eles aprenderão.
É importante que os pais incentivem essas ações e auxiliem no processo estimulando a leitura dos próprios escritos
como forma de exercitar também a compreensão e autocorreção.
AGENDA NO 3º ANO – Orientem os filhos a avisarem os professores quando houver algum bilhete na agenda, pois
agora, com a dinâmica de troca de aulas, o professor não olhará diariamente a agenda. Fazemos as mesmas
orientações no Colégio, pois essa também é uma ação de autonomia importante para os alunos.
☺ 4º e 5º ANOS – É natural que o nível de dificuldade aumente progressivamente. Durante o período diagnóstico as
professoras estão detectando possíveis dúvidas e orientando o desenvolvimento de novos processos. Os alunos têm
maior autonomia nas ações de sala como correções coletivas e atividades em grupo. A exigência de escrita deve ser
maior, bem como a interpretação de texto, que não fica limitada apenas às aulas de Português, mas é necessária em
todas as disciplinas. A responsabilidade aumenta e é preciso que os pais estimulem essa autonomia. Os alunos do 5º
ano passam a ter muitas rotinas semelhantes ao 6º ano, para iniciar o processo de transição dos ciclos. Eles têm mais
liberdade, porém, também mais responsabilidade.
É importante que todos compreendam que a adaptação em uma nova escola, em uma nova turma, com novos
professores, é um processo rico em desafios e em crescimento. Quando demonstramos aos filhos que temos confiança
na escola que escolhemos essa adaptação torna-se muito mais simples e eficaz.
ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS:
Dentro do Programa de Valores Humanos, em Conduta Correta, trabalhando os valores relativos de responsabilidade e
organização, realizamos várias ações que ajudam as crianças a desenvolverem essas habilidades. O cuidado com os
materiais individuais e de uso comum dentro do Colégio é uma preocupação constante. Nesse sentido, os alunos
colaboram com a rotina, auxiliando os professores a pegar e guardar cadernos e pastas nos armários, buscando
sempre manter a organização. Esse é um processo lento, mas de resultados significativos, pois o aluno passa a
reproduzir essas ações também em outros ambientes, cristalizando bons hábitos.
USO DO COMPASSO NO 3º ANO – Este ano o uso do compasso passa a ser mais
significativo nas atividades de Complementos, mas isso será mais efetivo a partir do 2º
bimestre. A professora está iniciando o treino da manipulação de compasso em atividades
paralelas, mas esse é um processo gradativo. A ansiedade para o uso de novos materiais é
grande e é preciso paciência, pois se trata de um treinamento de coordenação motora fina
que ocorrerá continuamente.

AVISOS GERAIS
EDUCAÇÃO FÍSICA
O Colégio solicita:
 TERMO DE RESPONSABILIDADE/ APTIDÃO FÍSICA preenchido, para o aluno frequentar as
aulas. Ele está anexo a esse comunicado e deve ser entregue via agenda até o dia 15 de
fevereiro.
 O aluno que, por motivo de saúde ou outra prática esportiva, não puder frequentar as aulas de
Educação Física (por um curto período, semestre ou ano letivo), deverá requerer dispensa das
aulas práticas através de comprovantes oficiais como: atestado de saúde (contendo CID e período de afastamento)
ou carteirinha atualizada da Federação que participa. O aluno dispensado não poderá executar as aulas práticas,
porém, deve estar presente para que possa ser avaliado de outra forma.
 O uso do tênis é imprescindível para a correta e saudável prática das atividades esportivas, portanto, o aluno que
não estiver de tênis no dia de aula não poderá realizar as atividades e FICARÁ COM FALTA. Essa ação visa sua
própria segurança.
 Pedimos que não deixem de informar na ficha quaisquer questões relativas à saúde do aluno: alergias, indicação de
medicamento, tratamentos que esteja realizando, procedimentos etc., para que possamos atender cada um da
melhor forma.

ATENÇÃO!!! Nas aulas de Educação Física, Dança, Futsal e Judô (esportes em geral) vir uniformizados e
as meninas com o CABELO PRESO. As meninas, especialmente as do 1º ano, cuja aula de Dança é a
primeira da tarde, devem já vir vestidas com o collant e calça própria, para agilizar a atividade. Nos dias de
aula de Judô, por favor, todos devem vir com a calça do quimono. Essas ações contribuem para o
desenvolvimento das aulas. Agradecemos pela colaboração.
MATERIAL ESCOLAR – MOCHILA E PAPELARIA
Para os alunos que ainda não trouxeram o material da “lista de mochila”, favor
providenciar com urgência, pois os professores já estão utilizando. As LISTAS DE
MOCHILA E PAPELARIA, por turmas, estão disponíveis no site do Colégio Iguatemy:
www.iguatemy.com.br
ATENÇÃO!!! Ainda aguardamos os MATERIAIS DE PAPELARIA que não foram
entregues. Esses materiais são de extrema importância para a rotina escolar.
Pedimos aos pais que ainda não enviaram que encaminhem o material de papelaria
para o Colégio até 4ª feira, 13/02, impreterivelmente. OBRIGADA!

ATENÇÃO!!! Por favor, orientem seus filhos sobre o excesso de materiais “extras” na mochila. Canetas
especiais, borrachas, apontadores, etc., quando colocados em evidência, acabam se tornando distrações
para o aluno durante a aula. Os professores passarão a orientar os alunos a guardarem esses materiais
para que fique na carteira apenas o que é realmente necessário. Pedimos que conversem com seus filhos
para que compreendam esse procedimento, pois faz parte do processo de autonomia e desenvolvimento.

UNIFORME
Uso obrigatório do Uniforme Escolar a partir de 07 de março. Casos particulares, favor procurar a Orientação
Educacional. FAVOR IDENTIFICAR TODO O UNIFORME (inclusive das aulas extras, bem como a faixa do
Quimono).
Pais / responsáveis do 4º ano – DOAÇÕES DE QUIMONO PARA O JUDÔ – O Colégio informa que está recebendo
doações de quimonos, caso queiram se desfazer deste uniforme específico, tendo em vista que a disciplina se aplica
até o 3º ano. Desde já, agradecemos pela disponibilidade.

DICAS DE VERÃO
Com as altas temperaturas deste verão, recomendamos que cada aluno
sempre traga um “SQUEEZE” para utilizar em sala de aula, bem como
REPELENTE / PROTETOR SOLAR para proteger-se. É importante que os
alunos sejam orientados a passar o protetor solar e/ou repelente contra
insetos no horário do lanche ou já vir protegido de casa.
Orientamos que nas aulas de Judô o aluno venha de sandália com fivela ou velcro,
“papete” ou “crocs” (que seja fácil de calçar), para agilizar o retorno à sala de aula.

USO DE CELULAR
Respeitando a Lei Federal Nº 4.131/2008, os alunos do Fundamental I não podem
utilizar o celular no ambiente escolar. Pedimos a colaboração dos pais e agradecemos
pela compreensão.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERTENCES
Solicitamos que, por favor, identifiquem todos os pertences do aluno (lancheira, mochila, estojo, potes de lanche etc.)
para que, em caso de perda, possamos agilizar a devolução.

SAÍDAS ANTECIPADAS – ENTRADAS COM ATRASO
Solicitamos a gentileza de sempre comunicar, via agenda, quando necessitar retirar a criança
do Colégio em horário diferenciado (antes do final das aulas), para que o professor possa
fornecer todos os materiais que o aluno precisar, como antecipação de tarefas, por exemplo.
Isso garante que seu(a) filho(a) não seja prejudicado na continuidade dos conteúdos.
Também é importante que a escola seja informada quando alguém “diferente” vem buscar a
criança. Pedimos que sempre registrem na agenda quando for necessário.
A pontualidade no horário de entrada é igualmente essencial para que o aluno não seja
prejudicado por excesso de faltas e por perda de conteúdo.

Agradecemos pela compreensão.

HÁ ESCOLAS QUE SÃO GAIOLAS E
HÁ ESCOLAS QUE SÃO ASAS.
“Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros
desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são
pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los
para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um
dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos
pássaros é o voo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que
elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o
voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser
ensinado. Só pode ser encorajado.”

ROTEIRO DE ESTUDO

(Rubem Alves)

Estaremos disponibilizando todas as semanas, os conteúdos que serão cobrados dos alunos.

CONTEÚDOS DAS ATIVIDADES ESPECIAIS
TURMAS
INT TEXTO 14/02
2º ano
– Leitura e interpretação de texto.
3º ano
– Interpretação de texto de um poema;
– Saber sobre as características do gênero textual: estrofes, versos e rimas;
– Atividade no caderno para estudo.
4º ano
– Apostila 1: páginas 64 a 72 – Texto informativo.
Obs.: 5º ano – por gentileza, consultar a agenda.

ATENÇÃO: as provas do 1º ano terão início dia 12/03/19.

Pontualidade na escola
Por que é importante que seu filho chegue pontualmente às aulas? Especialistas respondem
Pontualidade: boa prática para a aprendizagem

Trânsito, pequenos incidentes domésticos,
despertador que não toca... Para os pais, não
faltam desculpas na hora de justificar a falta de
pontualidade. Claro que todo mundo está sujeito a
um imprevisto, mas atrasos recorrentes dos filhos
na escola podem se tornar um problema sério na
vida das crianças e dos adolescentes. E o papel
dos pais é dar o bom exemplo. "Uma ação vale
mais que mil palavras. Se os pais não conseguem
ser pontuais, essa falta de pontualidade,
inevitavelmente, acabará refletindo no
comportamento das crianças", alerta Francisco
Aparecido Cordão, conselheiro da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de
Educação.
A psicopedagoga Marcia Zebini concorda. "Os pais serão sempre aqueles que têm a missão de educar
para a autonomia, para a vida adulta. Pais que desde cedo têm uma conduta de educar pelo exemplo - em todos
os sentidos, mas mais especificamente em relação à pontualidade - não têm problemas quanto à frequência dos
filhos adolescentes no dia a dia escolar", afirma.
A pontualidade deve ser regra desde a pré-escola. "Chegar no horário, ou com uns 15 minutos de
antecedência, é importante por várias razões. A principal delas é a contribuição para a formação de um indivíduo
capaz de respeitar regras e normas e conviver de forma adequada em sociedade", diz a psicopedagoga Marcia
Zebini. "A criança aprende na prática os benefícios de assistir uma aula desde o princípio, sem interferir
negativamente na vida dos colegas e do professor – sem interromper uma explicação e desviar a atenção das
crianças que respeitaram a regra da pontualidade", acrescenta.


Por que ser pontual é importante? Além de aprender a respeitar regras e conviver de forma adequada
em sociedade, ser pontual evita que o aluno sofra as consequências de não chegar no horário, como: –
perder parte importante do conteúdo; – não ter os apontamentos necessários para estudar para as
provas; – perder explicações dadas pelo professor, que não constam nos livros; – ficar mal visto pelos
professores e colegas quando os atrasos são recorrentes.



Quais são os direitos da criança? A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional definem que "o acesso a uma Educação de qualidade é um direito público subjetivo de todos e
de cada um dos cidadãos brasileiros". O direito da criança, portanto, é o de participação ativa em todo o
período da aula, com adequada aprendizagem. "O direito não é de faltar, mas de estar presente e
aprender. Portanto, a escola pode, sim, deixar um aluno que chegar atrasado para fora da sala, só
permitindo que ele entre na aula seguinte, para não atrapalhar a sua classe na aprendizagem e o seu
professor na atividade de ensino", esclarece Francisco Aparecido Cordão, conselheiro da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.



Qual é o papel da escola? A escola deve mostrar aos alunos que toda ação gera uma reação. "Logo no
início do ano letivo, os alunos têm de ser informados das regras e das consequências do não
cumprimento delas em todos os aspectos do cotidiano escolar, inclusive no que diz respeito à
pontualidade", explica a psicopedagoga Marcia Zebini. Também é função da escola explicar aos alunos
que entrar na sala no meio da aula distrai os colegas e interrompe os professores, atrapalhando o
processo de ensino-aprendizagem.
Fonte: http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/pontualidade-escola-734872.shtml

Atenciosamente, a Coordenação.

APTIDÃO FÍSICA – TERMO DE RESPONSABILIDADE
ALUNO(A): _________________________________________________________________ Turma: _________ Ano: 2019
INSTRUÇÕES:
 RESPONDER AO QUESTIONÁRIO;
 CASO SEJA DISPENSADO(A), JUSTIFICAR O PARECER (*);
 DEVOLVER A FICHA ASSINADA À COORDENAÇÃO.
O questionário que segue tem por finalidade traçar um perfil físico, bem como um breve histórico de sua saúde.
Às informações nele contidas terão acesso apenas o professor de Educação Física responsável, sendo arquivadas sob
absoluto sigilo. Responda, portanto, com atenção, pois cada detalhe terá muita importância.
SEU(A) FILHO(A):
1. Apresenta(ou) algumas das doenças abaixo?
[ ] asma
[ ] hérnia
[ ] bronquite
[ ] anemia
[ ] doenças do coração
[ ] sinusite
[ ] diabetes
[ ] alergias? a que? _________________________________________________________________________
[ ] tem algum impedimento ortopédico para a prática desportiva?
[ ] NÃO [ ] SIM, qual? __________________________________________________________________
[ ] outras: _________________________________________________________________________________

2. Pratica algum esporte regularmente?
[ ] NÃO [ ] SIM, qual? ____________________________________________________________________
3. Ao praticar algum esporte ou esforço físico acentuado, sente:
[ ] não apresenta nenhuma alteração
[ ] palpitações excessivas (além do aumento normal da frequência cardíaca)
[ ] tontura [ ] cansaço [ ] dor, onde? ________________________________________________________
[ ] falta de ar excessiva, que o obrigue a parar
[ ] outros : ________________________________________________________________________________

"A T E N Ç Ã O"
LEMBRAMOS AOS SENHORES PAIS QUE A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA É DE FUNDAMENTAL
IMPORTÂNCIA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DE NOSSOS JOVENS, SENDO POR ISSO DISCIPLINA
OBRIGATÓRIA E NÃO APENAS ATIVIDADE, PODENDO REPROVAR POR EXCESSO DE FALTAS.
MOTIVOS PARA DISPENSA EM EDUCAÇÃO FÍSICA (DE ACORDO COM A LEI 6.503 DE 13/12/1977)
 Atestado médico por motivo de problema de saúde (*);
 Aluno(a) federado (xerox da carteira).
AUTORIZAÇÃO

Eu, ________________________________________________________________________, responsável pelo(a)
aluno(a) acima citado, atesto que o mesmo encontra-se em perfeitas condições físicas e está apto para a prática de
esportes, podendo participar das aulas de Educação Física.
Data: ___ / ____ / __________

____________________________________________________________

Ass. Mãe/Pai ou Responsável/ RG
(*) Em caso de dúvidas, procure seu clínico de confiança para emitir uma avaliação médica.

