Pauta de Reunião – Início de Ano
1º ano
 Apresentação da professora
 Uso do Uniforme
É obrigatório e será cobrado diariamente.
 Agenda Virtual
Toda comunicação se dará pela agenda virtual, e-mails ou contatos
telefônicos. Cada família deve baixar o aplicativo em seu celular e logar com login
e senha que receberão da escola. Nesse aplicativo contamos com a tecnologia
para nos dar o devido suporte na hora de comunicar sobre tarefas, trabalhos,
pedido de materiais e avisos.
 Mochila
Cuidar com o excesso de materiais. Ex: Mais de um estojo.
 Aula de apoio/ Aprofundamento
Os alunoS que necessitarem de um reforço escolar em alfabetização, serão
encaminhados pela professora para a aula de Apoio nas terças -feiras,
presencialmente. Já os alunos que quiserem ir além poderão participar das aulas
de aprofundamento, nas quintas -feiras, de forma remota. Na sexta-feira será
enviado aos pais dos alunos, somente aqueles indicados pela professora, a
autorização para participar dessas aulas.
 Tarefas de casa
As tarefas serão copiadas pelo aluno na contra capa da apostila em uma folha
colada pela professora. As tarefas também serão enviadas de segunda a quinta e,
eventualmente, na sexta. Caso o aluno deixe de realizar alguma tarefa, logo
receberá uma ocorrência e esta será enviada ao responsável acadêmico através
de email.
 Rodízio literário
No mês de março, semanalmente, os alunos levarão para casa um livro do
rodízio e um fichário com atividades. Estas atividades irão nas terças e deverão
voltar na próxima terça.
 Horário das Aulas
Os responsáveis deverão ficar atentos aos horários das aulas (principalmente
nos dias em que acontecerão as aulas de Ed. Física , o aluno deverá vir com a
roupa da piscina por baixo do uniforme ). Lembrando que as aulas ini ciam às
13h30 e o término às 18h. O portão para entrada dos al unos abre às 13h e fecha
às 18h15. Após esse horário os alunos sairão pela secretaria da escola.

 Eventos do Semestre
Fiquem atentos ao calendário escolar.
01/03 – Início do Apoio Escolar e do Aprofundamento
08/03 – Início das Escolinhas
 Aniversários na escola
Os aniversários acontecerão sempre nas quartas e sextas, no horário do recreio, em sala, e,
deverão ser agendados na secretaria da escola com quinze dias de antecedência. Alunos de
outra turma não podem ser convidados, exceto parentes próximos. Para o dia da festa o
responsável deverá entregar para cada criança um kit festa (uma caixinha fechada contendo
alimentos e bebidas)

Após a professora passar todas as informações a professora explicará sobre alfabetização e
letramento bem como os níveis de escrita.
 Visite o site do colégio www.atlanticoeducacional.com.br
 Visite o site Ético

