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Reunião de apresentação 2019 – Pré I e II 
 
O primeiro momento da reunião foi com a Diretora Pedagógica Mariana Simi que 

apresentou a proposta da escola e abordou os seguintes assuntos: 
- BNCC: o que é isso e o que muda na escola? Quais são as habilidades que pretendemos 
desenvolver? Como os educadores do Misericórdia estão se formando para atender as 
necessidades? Apresentação da proposta pedagógica. 
 

Retomada das regras da escola 
• Horário de entrada e saída: 8h às 12h (alunos meio período) e 8h às 17h (alunos do 

integral). O colégio estará aberto a partir das 7h30; 
• Atrasos: 15 minutos (após somente 2º aula) e educação infantil até 30 minutos; 
• Agenda: toda comunicação deverá ser feita via agenda, o responsável deve vistar 

todos os dias e comunicar qualquer mudança (almoço, lição, permanência na escola, 
quem vem buscar...). Conversas informais prejudicam o bom andamento da escola e 
até o trabalho do professor que deve estar voltado ao aluno; 

• Brinquedos: identificado e responsabilidade da criança e família; 
• Reunião de pais: coletiva e se o pai não comparecer deve comunicar via agenda e 

remarcaremos dentro da possibilidade de horário do professor; 
• Tutoria: o professor responsável pela centralização de informações, com o objetivo 

de garantir o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do aluno; 
• Neste dia tivemos vendas de agendas, uniformes e entrega de material coletivo. 
• Parte em sala de aula com professor 
• Uniformes e trocas de roupas na mochila: ressaltou a importância de manter a troca; 
• Combinados de sala: professora explicou como funciona o seu trabalho em sala de 

aula; 
• Lição de casa enviada as sextas-feiras: deve ser feita com a família; 
• Estojo: permanecerá na mochila; 
• Kit higiene: será enviado para casa toda sexta-feira para higienização; 
• Hora do sono: os alunos não dormem. 

 

Equipe Reducar 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Reunião de apresentação 2019 – 1º ano 
 

O primeiro momento da reunião foi com a Diretora Pedagógica Mariana Simi que 
apresentou a proposta da escola e abordos os seguintes assuntos: 
- BNCC: o que é isso o que muda na escola e quais são as habilidades que pretendemos 
desenvolver e como os educadores estão se formando para atender as necessidades e 
apresentou a proposta pedagógica. 
 
Retomada das regras da escola 

• Horário de entrada e saída: 8h às 12h45 (alunos meio período) e 8h às 17h (alunos 
do integral) – O colégio estará aberto a partir das 7h30; 

• Atrasos: 15 minutos (após somente 2º aula) e educação infantil até 30 minutos; 
• Agenda: toda comunicação deverá ser feita via agenda, o pai deve vistar todos os 

dias (almoço, lição, permanência na escola, mudança de quem vem buscar...). 
Conversas informais prejudicam o bom andamento da escola e até o trabalho do 
professor que deve estar voltado ao aluno; 

• Brinquedos: sempre identificado e responsabilidade da criança e família; 
• Reunião de pais: Sempre coletiva e se o pai não conseguir comparecer comunicar via 

agenda, remarcaremos dentro da possibilidade de horário do professor; 
• Tutoria: o professor como responsável pela centralização de informações, com o 

objetivo de garantir o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do aluno; 
• Neste dia tivemos vendas de agendas, uniformes e entrega de material coletivo. 
• Parte em sala de aula com professor 
• Avaliações: 1ª  vez – O que é? Conceito → Processo; 
• Kit de higiene: permanecerá na mochila diariamente para higienização; 
• Lanche: com o professor em diferentes espaços; 
• Correção (livros e cadernos): o professor sinaliza e a correção é feita juntos 

(construção); 
• Lição de casa: acompanhar sem fazer e corrigir, é importante que o aluno sane suas 

dúvidas com o professor; 
• Troca de roupa:  manter uma troca na mochila. 

 
Equipe Reducar 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
Reunião de apresentação 2019 – 2º ano 
 

O primeiro momento da reunião foi com a Diretora Pedagógica Mariana Simi que apresentou 
a proposta da escola e abordou os seguintes assuntos: 
- BNCC: o que é isso o que muda na escola e quais são as habilidades que pretendemos 
desenvolver e como os educadores estão se formando para atender as necessidades e 
apresentou a proposta pedagógica. 
 
Retomada das regras da escola 

• Horário de entrada e saída: 8h às 12h45 (alunos meio período) e 8h às 17h (alunos do 
integral) – O colégio estará aberto a partir das 7h30; 

• Atrasos: 15 minutos (após somente 2º aula) e educação infantil até 30 minutos; 
• Agenda: toda comunicação deverá ser feita via agenda, o pai deve vistar todos os dias 

(almoço, lição, permanência na escola, mudança de quem vem buscar...). Conversas 
informais prejudicam o bom andamento da escola e até o trabalho do professor que 
deve estar voltado ao aluno; 

• Brinquedos: sempre identificado e responsabilidade da criança e família; 
• Reunião de pais: Sempre coletiva e se o pai não conseguir comparecer comunicar via 

agenda, remarcaremos dentro da possibilidade de horário do professor; 
• Tutoria: o professor como responsável pela centralização de informações, com o 

objetivo de garantir o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do aluno; 
• Neste dia tivemos vendas de agendas, uniformes e entrega de material coletivo. 
• Parte em sala de aula com professor 
• Agendas: os alunos anotam as tarefas para desenvolver a autonomia e a professora 

vista; 
• Lanche: com o professor em diferentes espaços; 
• Correção: traços para corrigir; 
• Lição de casa: o responsável auxiliará e caso a criança apresente dúvidas deverá 

sanar com o professor; 
• Troca de roupa: manter uma troca na mochila; 
• Kit Higiene: ficará na mochila. 

 
Equipe Reducar 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
Reunião de apresentação 2019 – 3º ano 
 

O primeiro momento da reunião foi com a Diretora Pedagógica Mariana Simi que 
apresentou a proposta da escola e abordos os seguintes assuntos: 
BNCC: o que é isso o que muda na escola e quais são as habilidades que pretendemos 
desenvolver e como os educadores estão se formando para atender as necessidades e 
apresentou a proposta pedagógica. 
Retomada das regras da escola 

• Horário de entrada e saída: 8h às 12h45 (alunos meio período) e 8h às 17h (alunos 
do integral). O colégio estará aberto a partir das 7h30; 

• Atrasos: 15 minutos (após somente 2º aula) e educação infantil até 30 minutos; 
• Agenda: toda comunicação deverá ser feita via agenda, o pai deve vistar todos os 

dias (almoço, lição, permanência na escola, mudança de quem vem buscar...). 
Conversas informais prejudicam o bom andamento da escola e até o trabalho do 
professor que deve estar voltado ao aluno; 

• Brinquedos: sempre identificado e responsabilidade da criança e família; 
• Reunião de pais: Sempre coletiva e se o pai não conseguir comparecer comunicar via 

agenda, remarcaremos dentro da possibilidade de horário do professor; 
• Tutoria: o professor como responsável pela centralização de informações, com o 

objetivo de garantir o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do aluno; 
• Neste dia tivemos vendas de agendas, uniformes e entrega de material coletivo. 

 
• Parte em sala de aula com professor 
• Agenda: os alunos já fazem seus registros e o professor vista; 
• Correções coletivas: o aluno deve acompanhar e corrigir o que for preciso, processo 

de autonomia; 
• Lanche: com o professor em diferentes espaços; 
• Uso da caneta/organização: feito gradativamente; 
• Kit de higiene (integral): Conferir diariamente e ficará na mochila. 

 
Equipe Reducar 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
Reunião de apresentação 2019 – 4º ano  
 

O primeiro momento da reunião foi com a Diretora Pedagógica Mariana Simi que apresentou 
a proposta da escola e abordos os seguintes assuntos: 
- BNCC: o que é isso o que muda na escola e quais são as habilidades que pretendemos 
desenvolver e como os educadores estão se formando para atender as necessidades e 
apresentou a proposta pedagógica. 
 

Retomada das regras da escola 
• Horário de entrada e saída: 8h às 12h45 (alunos meio período) e 8h às 17h (alunos do 

integral) – O colégio estará aberto a partir das 7h30; 
• Atrasos: 15 minutos (após somente 2º aula) e educação infantil até 30 minutos; 
• Agenda: toda comunicação deverá ser feita via agenda, o pai deve vistar todos os dias 

(almoço, lição, permanência na escola, mudança de quem vem buscar...). Conversas 
informais prejudicam o bom andamento da escola e até o trabalho do professor que 
deve estar voltado ao aluno; 

• Brinquedos: sempre identificado e responsabilidade da criança e família; 
• Reunião de pais: Sempre coletiva e se o pai não conseguir comparecer comunicar via 

agenda, remarcaremos dentro da possibilidade de horário do professor; 
• Tutoria: o professor como responsável pela centralização de informações, com o 

objetivo de garantir o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do aluno; 
• Neste dia tivemos vendas de agendas, uniformes e entrega de materiais coletivo. 

 
• Parte em sala de aula com professor 
• Divisão de professores: Língua Portuguesa e História – Professora Gislaine e 
• Matemática, Ciências, Geografia e Redação – Professora Juliana; 
• Divisão do caderno: haverá um caderno para todas as disciplinas; 
• Uso da caneta: contínuo, orientado pelo professor; 
• Lição de casa e entrega de trabalhos: os pais serão sempre comunicados, quando o 

aluno não der conta de cumprir com os combinados; 
• Uso da agenda: anotações de lição de casa e trabalhos são feitos pelo aluno; 
• Lanche: pode ocorrer em locais variados (15 minutos para comer e 15 minutos para 

brincar). 
 

Equipe Reducar 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
Reunião de apresentação 2019 – 5º ano 
 
O primeiro momento da reunião foi com a Diretora Pedagógica Mariana Simi que 

apresentou a proposta da escola e abordos os seguintes assuntos: 
- BNCC: o que é isso o que muda na escola e quais são as habilidades que pretendemos 
desenvolver e como os educadores estão se formando para atender as necessidades e 
apresentou a proposta pedagógica. 
 

Retomada das regras da escola 
• Horário de entrada e saída: 8h às 12h45 (alunos meio período) e 8h às 17h (alunos 

do integral). O colégio estará aberto a partir das 7h30; 
• Atrasos: 15 minutos (após somente 2º aula) e educação infantil até 30 minutos; 
• Agenda: toda comunicação deverá ser feita via agenda, o pai deve vistar todos os 

dias (almoço, lição, permanência na escola, mudança de quem vem buscar...). 
Conversas informais prejudicam o bom andamento da escola e até o trabalho do 
professor que deve estar voltado ao aluno; 

• Brinquedos: sempre identificado e responsabilidade da criança e família; 
• Reunião de pais: sempre coletiva e se o pai não conseguir comparecer comunicar via 

agenda, remarcaremos dentro da possibilidade de horário do professor; 
• Tutoria: o professor como responsável pela centralização de informações, com o 

objetivo de garantir o acompanhamento sistemático do desenvolvimento do aluno; 
• Neste dia tivemos vendas de agendas, uniformes e entrega de material coletivo. 
• Parte em sala de aula com professor 
• Divisão de professores: Matemática e Ciências – Professora Juliana 
• Língua Portuguesa, História, Geografia e Redação – Professora Gislaine; 
• Divisão do caderno: haverá um caderno para todas as disciplinas; 
• Lição de casa e entrega de trabalhos: os pais serão sempre comunicados; 
• Uso da agenda: anotações de lição de casa e trabalhos são feitos pelo aluno. 
• Autonomia: pontuar os erros para obter autonomia ao corrigi-los; 
• Lanche: com o professor em diferentes espaços (15 minutos para comer e 15 

minutos para brincar); 
• Uso do banheiro: preparação para o Fundamental II. 

 
Equipe Reducar 

 

 


