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COMUNICADO 06 – 08 de Março de 2019

FUNDAMENTAL I

“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo.
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa.
Por isso aprendemos sempre.”
(Paulo Freire)

E o nosso CARNAVAL foi bom...

Da preparação até a festa... Alegria, diversão, espontaneidade...
São algumas das palavras que resumem nossa celebração!!
Momentos eternizados no coração de todos nós!
Em 2020 tem mais!

Vamos conversar sobre... PROCEDIMENTOS DE CORREÇÃO DE PROVA
3º, 4º e 5º anos
A correção e discussão das provas após a execução faz parte do processo pedagógico do Colégio. Tem início
no 3º ano do Fundamental I e se estende até o 3º ano do Ensino Médio. Dentro desta proposta temos os procedimentos
verticais e horizontais. Trata-se dos conteúdos a serem trabalhados de forma espiral e das rotinas.
Nas rotinas, dentre vários procedimentos, há vários anos introduzimos, a partir do 3º ano EFI: professores
especialistas por área, os alunos ficam responsáveis por transmitir os recados da agenda, a correção coletiva passa a
ser um processo essencial e a correção individual é complementar, e ocorre também a correção e tomada de
consciência das avaliações, bem como a entrega das mesmas para os alunos antes do fechamento do bimestre.
É natural que o aluno gere expectativa diante dos resultados das avaliações e procuramos sempre minimizar
essa situação, incorporando esses processos de discussão e correção de prova dentro da rotina das turmas. Nesse
sentido, outra ação que consideramos extremamente importante é a preparação psicológica dos alunos para esse
momento, tendo em vista que muitos ainda encontrarão “dificuldades diante da experiência de partilhar seus resultados”
com os colegas. Dentro dos Valores Humanos, trabalhamos incansavelmente sobre o respeito pelo outro, por seu direito
de não comentar sua nota, bem como o direito de comemorar seu bom resultado de forma adequada, enfim,
desenvolvendo capacidades para lidar com vitórias (boas notas) e frustrações (notas medianas ou ruins).
Com todos esses procedimentos que já vem sendo trabalhados dentro do colégio, os alunos do 3º ano (4º e 5º
anos já têm essa prática assimilada) começam a inserir na rotina esses momentos em que recebem a prova em sala e
fazem a discussão. O segundo passo é a correção da prova no caderno.
Como funciona?
Os professores têm até dez dias para realizar a correção das provas (é importante
lembrar que são professores de várias turmas, portanto o volume de provas demanda mais
tempo de correção). Após esse prazo, eles encaminham as provas para a coordenação e
fazemos uma avaliação dos resultados. As provas retornam aos professores, que vão analisar
e programar o momento de correção e discussão da prova com a turma, dentro do seu
planejamento diário.
Em sala, o professor vai discutir as respostas coerentes, incompletas ou erradas com
a turma, o que contribui para o desenvolvimento das habilidades de execução de avaliações, construção de respostas,
leitura e interpretação de questões etc. Muitas vezes, surgem dúvidas para os pais que acompanham as tarefas em
casa ou correções de prova, pois os mesmos sentem dificuldade de compreender certos enunciados de maneira
isolada. Mas é importante lembrar que, em sala de aula, o professor trabalha essas questões dentro de um contexto e
direciona as atividades. Termos mais elaborados são mais exigidos nas formulações das questões, pois é necessário
ampliar o repertório dos alunos, mas eles são sempre inseridos na rotina diária antes de aparecerem em atividades de
tarefa ou avaliações.
Após a discussão, os alunos terão como tarefa realizar a correção escrita da avaliação da seguinte forma:
 Alunos com nota 6,0 (média) ou superior: Deverão refazer, como tarefa, no caderno da disciplina a correção
das questões que erraram, copiando as perguntas e refazendo adequadamente as respostas, segundo as
orientações dadas pelo professor em classe.
 Alunos com nota inferior a 6,0 (abaixo da média): deverão refazer a prova de forma completa, como tarefa,
copiando as questões e corrigindo as respostas, no caderno da disciplina (quando for possível fazer a correção
sequencial) ou em folha separada (conforme comunicado anterior) que serão apresentados ao professor
responsável.
Essas atividades terão sempre o prazo de entrega de uma semana ou mais, de acordo com as
orientações do professor.
Essas ações têm o intuito de auxiliar o aluno na evolução dos processos de aprendizagem. Refazer as questões
e a prova são ações de reforço de estudo, onde o aluno aprende a identificar se seus erros são fruto de falta de
atenção, leitura e interpretação inadequadas ou, de fato, alguma dificuldade de assimilação de conteúdo.
Durante esse período inicial de provas (P1), os professores estão realizando tabulações e apontamentos a
respeito dos primeiros resultados, e dando início a esse procedimento com as turmas de 3º, 4º e 5º anos.
Os alunos estão começando a receber suas provas e estão sendo orientados sobre as tarefas a serem
desenvolvidas. Pedimos o auxílio dos pais para que esses procedimentos sejam tranquilos.

EVENTO
VEM AÍ !!! A OLIMPÍADA “CANGURU”
DE MATEMÁTICA
(3º, 4º e 5º ANOS)
Trata-se de uma Olimpíada de nível nacional em que os alunos do Colégio Iguatemy são convocados a participar todos os anos.
Será realizada no dia 22/03, sexta-feira, para os alunos do 3º ao 5º ano (conforme cronograma, dentro do horário de aula, a
partir das 13h30).
Lembramos que participar de eventos dessa natureza é muito importante para que nossos alunos adquiram mais experiências
coletivas e obtenham melhores resultados.

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO DO CANGURU DE MATEMÁTICA BRASIL.
http://www.cangurudematematicabrasil.com.br/
No site da Olimpíada você também encontra as provas dos anos anteriores para treinar. Incentive seu(a) filho(a) a praticar.
Os conteúdos são cumulativos. A cada nível, novos temas são acrescentados na lista abaixo:
NÍVEL PE - Alunos dos 3º e 4º Anos EFI
 Números naturais: contagem, ordenação, sistema de numeração.
 Adição e subtração de números naturais com até dois algarismos.
 Multiplicação de números naturais com até dois algarismos no multiplicando.
 Divisão de números naturais com resto zero e divisor de um algarismo.
 Conceitos básicos de múltiplos e divisores: dobro, triplo, metade, um terço.
 Ordenação de números, letras e figuras.
 Reconhecimento de formas geométricas simples (triângulo, quadrado, retângulo).
 Reconhecimento de padrões em figuras.
 Reconhecimento de padrões em sequências de figuras; Contagem de números e figuras.
 Movimentos simples de figuras (translação, reflexão).
 Relógio analógico e digital: horas e minutos, operações simples com horas.
 Número de dias em uma semana, número de meses em um ano.
 Medidas lineares e de massa mais usuais (km, m, cm) e (kg, g).
 Localização no plano e no espaço: esquerda, direita, acima, abaixo, fora, dentro, atrás, etc.
 Pré-álgebra com valores atribuídos a figuras, geométricas ou não; Contagem básica de caminhos.
 Figuras espaciais simples: cubos, blocos retangulares, pirâmides.
 Composições de figuras planas e espaciais a partir de figuras menores.
 Problemas envolvendo a compreensão de textos simples.
 Problemas envolvendo lógica e estratégia.
NÍVEL E - Alunos do 5º Ano EFI
Conteúdo anterior mais:
 Operações aritméticas básicas com números naturais de até quatro algarismos (adição e subtração); multiplicação com
multiplicador de até dois algarismos. Divisão euclidiana (dividendo, divisor, quociente, resto) com divisor de um algarismo.
 Padrões em sequências de figuras, números e letras; Codificação simples envolvendo letras, números e figuras.
 Correspondência entre variáveis e figuras. Uso simples das propriedades das igualdades (reflexiva, simétrica, transitiva,
multiplicativa e aditiva).
 Figuras geométricas e algumas de suas propriedades: triângulos, quadriláteros e hexágonos.
 Transformações simples de figuras geométrica ou figuras naturais: translação, reflexão e rotação.
 Reconhecimento da invariância de elementos em situações envolvendo transformações de figuras.
 União e Intersecção de conjuntos
 Contagem em situações envolvendo listagem organizada ou os princípios multiplicativos ou aditivo básicos.
 Medidas lineares (perímetros) e de área: quadrados e retângulos.
 Composição e decomposição de figuras geométricas, planas ou espaciais.
 Raciocínio lógico simples envolvendo implicação e negação em problemas verbais.
 Problemas numéricos ou geométricos com quadriculados; Problemas com relógios digitais e analógicos.
 Problemas envolvendo a pré-álgebra; Problemas de máximos e mínimos elementares.
 Problemas envolvendo equilíbrio de corpos (balanças, móbiles, etc.).

PEDICULOSE - O QUE É? Quando uma criança (ou adulto) tem prurido (coceira) intenso na cabeça,
é sinal que ela pode estar com piolhos – ou pediculose do couro cabeludo. A pediculose pode ser
confirmada pela presença de lêndeas ou piolhos no couro cabeludo. As lêndeas são os ovos dos
piolhos – aqueles pontinhos brancos que ficam agarrados aos fios dos cabelos. Já o piolho é o
parasita, aqueles bichinhos pretos que ficam caminhando pelo couro cabeludo. A transmissão da
infecção se dá através de contato direto ou indireto (escovas de cabelo, roupas etc.). Estamos no
período de maior disseminação do problema, portanto pedimos o auxílio dos pais, verificando as
cabeças dos filhos e orientando para a manutenção de cabelos sempre limpos e presos. Para
prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e
outros objetos de uso pessoal.

A DENGUE é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus
(ambos da família dos pernilongos) infectado com o vírus transmissor da doença.
Já existem vacinas que estão sendo utilizadas para a imunização, porém, a ação
mais simples para prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito. Para
isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a
reprodução.

O Colégio Iguatemy, sempre preocupado com o bem-estar de seus alunos e
colaboradores, está tomando todas as medidas possíveis para evitar a proliferação da doença,
além dos cuidados para que não haja pontos de acúmulo de água. Mesmo com todos os
cuidados é importante que as crianças façam uso de repelente, não apenas para vir às aulas,
mas como um hábito de prevenção. Entre os repelentes de eficácia comprovada estão aqueles que possuem como
princípio a Icaridina e deet. (SUGESTÃO: Repelente OFF aerossol / ICARIDINA spray). Pedimos, ainda, a
colaboração dos pais e responsáveis, enviando o REPELENTE na mochila e orientando seus filhos para o uso
frequente.

SAÍDAS ANTECIPADAS
Srs. Pais / responsáveis.
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 nas
aulas.
Agradecemos pela compreensão.

ACOMPANHAMENTO DA CORREÇÃO
Srs. Pais / responsáveis.
Conforme comunicados anteriores, gostaríamos de lembrar que, no ato da
correção, os professores sempre marcam palavras ou exercícios com
um tracinho ou “bolinha”. Isso indica que há algo naquela situação para
ser revisto e corrigido. Os alunos são frequentemente orientados a verificar
essas marcações e fazer a correção, durante as tarefas. Solicitamos a
gentileza de sempre reforçar essa orientação em casa, nos momentos de
estudo, para que essa prática torne-se cada vez mais efetiva e,
consequentemente, o índice de erros seja cada vez menor.
Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos.

UNIFORME
Uso obrigatório do Uniforme Escolar desde 7 de MARÇO/19.
Casos particulares, favor procurar a Orientação Educacional.
A camiseta da Copinha 2018 pode ser usada APENAS nos dias de aula de
Futsal. Camisetas de eventos dos anos anteriores (Passeio Ciclístico e outros)
NÃO devem ser usadas em 2019, como uniforme.
Agradecemos pela compreensão.
PLANTÃO da confecção “MALHADÃO”
Para sua maior comodidade, a malharia que vende os uniformes do Iguatemy,
estará de plantão no Iguatemy Santa Clara, todas as 2ª feiras das 12h20 às 13h30 e todas as 6ª
feiras no Iguatemy Jr. das 12h45 às 13h15.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE - CPF
Os correios estão reforçando ações para a emissão do CPF. Trata-se de um documento essencial para muitas
ações necessárias na vida de um cidadão. Por essa razão, estamos divulgando a campanha veiculada.

A palavra é...
DIGNIDADE!
Não devia ser apenas hoje, mas como a data ajuda, a gente aproveita pra lembrar que Dignidade
tem a ver com a capacidade de dar e receber do outro respeito em relação ao que se é! É não negar a
quem está do lado coisas simples, porém, essenciais, como respeito e direitos básicos. É
essencialmente ter consciência do valor do outro e do próprio valor.
No Dia das Mulheres, vale refletir sobre o quanto elas merecem ser reconhecidas por tudo que
fazem por nós..., mas, em todos os dias, é imprescindível lembrar o quanto cada um, seja homem ou
mulher, necessita ter seus direitos respeitados para viver com DIGNIDADE... Afinal, somos todos seres
humanos...
A palavra DIGNIDADE é difícil de traduzir, porque implica reconhecimento de valor e
merecimento. Porém, merecimento é um termo desgastado, pois tem sido usado pejorativamente.
Existe uma falsa ideia de que merecer algo tem a ver com ser melhor que alguém. Em termos de
dignidade, TODOS merecem ter seus direitos respeitados, TODOS merecem ter condições básicas de
sobrevivência (alimento na mesa, um teto sobre a cabeça, atendimento médico de qualidade, etc.),
TODOS merecem ser respeitados pelo que são... e TODOS têm a obrigação de respeitar o próximo na
mesma medida.
Nosso convite é para que, em casa, conversem sobre o que é dignidade... Reconhecer que cada
um é “DIGNO DE RESPEITO”, entender o que essa expressão significa em todas as suas formas e
perceber que se trata de algo mútuo: eu sou digno de respeito e o outro também! Ninguém está acima
ou abaixo... Estamos todos UM AO LADO DO OUTRO!

ROTEIRO DE ESTUDO 1º ANO
CONTEÚDOS DAS ATIVIDADES ESPECIAIS

PORTUGUÊS 12/03
Apostila 1: Consoantes e Vogais; Encontros Vocálicos. Páginas: 32; 33; 36; 37; 43; 44 e 47
.

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

TURMAS

2º ano
3º ano

4º ano

CONTEÚDOS DAS ATIVIDADES ESPECIAIS
MATEMÁTICA 12/03
COMPLEMENTOS (GEOMETRIA) 14/03
Apostila 1 – Adição; Centena; Dezena; Unidade;
Dúzia, Ordem Crescente e Decrescente
e Representação de Quantidades.
Apostila 1 – páginas 05 até 38
Resolução de situações problema; Adição e
subtração com recurso/reserva; Escrita por
extenso dos números; Antecessor, Sucessor e
entre; Material dourado: unidade, dezena e
centena (valores); Números pares e ímpares;
Utilizar 3 algarismos de diversas maneiras sem
repetir a ordem; Decompor um número.

Apostila 1 – Linhas abertas, fechadas, simples,
não simples e Figuras Geométricas.
Apostila 1 – páginas 41 até 54
Ângulos: reto, agudo e obtuso; Figuras
geométricas: seus e lados; Sequência de
desenhos e cores de formas geométricas;
identificar os vértices de uma figura
geométrica; identificar figuras semelhantes;
Nomear os vértices de uma figura geométrica;
Região interna e externa.

Apostila 1 – páginas 5 a 20 – As quatro operações; Apostila 1.
Multiplicação e Divisão por 10, 100 e 1000;
Situações problemas envolvendo as quatro
operações e tabuada do 2 ao 9.
Obs.: 5º ano – por gentileza, consultar a agenda.

Elas...
Quando pequenas, doces, meigas, sensíveis,
inquietas... buscando, a todo instante,
desvendar os mistérios do grande enigma do
crescer...
Quando jovens, desafiadoras, altivas,
curiosas, inquietantes... alçando voos cada
vez mais altos, abrindo estradas cada vez
mais novas...
Quando adultas, fortes, plenas, completas, belas para além do olhar...
abrindo espaços onde só há escuro, gerando vida onde nada se
espera, semeando futuro com seus passos de exemplo...
Quando na melhor idade, sábias, modelos,
símbolos a serem imitados... porque
não se trata de idade, nem de pele,
nem de formas, nem de títulos...
Elas são mulheres!!!
E, por si só, esse cargo já lhes garante um
lugar especial na
história da humanidade!!!
PARABÉNS A CADA MULHER QUE, COM A
DIGNIDADE DE SEU SER, FLORESCE NO
JARDIM DO MUNDO, SENDO PERFUME
ONDE É PRECISO!!!

Atenciosamente, a Coordenação.

