Pais Brilhantes são firmes e amorosos!

- Chore com seus filhos e abrace – os. Isso é mais importante do que dar – lhes fortunas
ou fazer – lhes montanhas de críticas.
- não forme heróis, mas seres humanos que conheçam seus limites e sua força.
- Faça de cada lágrima uma oportunidade de crescimento.
- Estimule seu filho a ter metas.
- Lembre – se: conversar é falar sobre o mundo que nos cerca.
- Dialogar é falar sobre o mundo que somos.
- Abraçar, beijar, falar espontaneamente.
- Contar histórias.
- Semear ideias.
- Dizer não sem medo.
- Não ceder à chantagem.
- Para educar é necessário paciência.
Augusto Cury

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção”. Paulo Freire

Profª Daniele de Carvalho
Coordenadora Pedagógica

Elaine Mazzer da Rocha
Diretora
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Toda essa galera estará junto com você este ano:
Direção
Prof. Elaine Mazzer da Rocha
Coordenação Pedagógica
Prof.ª Daniele Carvalho
Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Seus Professores
Alessandra Bassi Figueiredo – 2º e 3ºanos
Ana Paula Lira D’Ajuda – 4º e 5º anos
Aparecida Fidelis Mazzer – Leitura
Daniele Carvalho – Comunicação e expressão / Iniciação Musical
Débora Dayane Gomes da Silva – 1º ano
Diego Rodrigues Gomes – Ed. Física
Jéssika Moretti - Inglês
Leda Maria Cisotto Calegare - 4º e 5º anos
Marcela Maria Maciel – 2º e 3º anos
Teresa Batista – Arte
Os funcionários
Cecília Fernandes – Limpeza
Gislayne Leticia da Silva Lacerda – Departamento de provas
Leticia Businelli dos Santos - Cantina
Marcileide Alves de Ataíde– Secretária pedagógica
Maria do Socorro Moura de Oliveira - Limpeza
Marlon Cloves Pereira - Marketing / TI
Patrícia Dal Bó Paes - Recepção
Patrícia Quezia David - Cantina
Simone Ferreira Beitum - Secretária financeira
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O ano letivo no colégio Anglo

Calendário Escolar

O Calendário Escolar, além de sua função
tradicional de marcar cronologicamente as
atividades que ocorrerão durante o ano letivo,
tem a finalidade de registrar o compromisso que
cada aluno tem com o trabalho que será
desenvolvido no Colégio. Assim, o aluno deve
participar de todas as atividades previstas.
Todas as atividades colocadas no calendário são obrigatórias. São exemplos dessas
atividades: Comemorações Cívicas, Trabalhos de Campo, Semana de Provas, etc.

O Calendário Escolar está sujeito a
alterações. Por exemplo, datas de Trabalho de
Campo (TC) podem ser alteradas em virtude
de mudanças ocorridas nos lugares onde
devem ser realizadas as visitas. Nos TCs,
principalmente, o Colégio fica bastante sujeito à
organização das instituições que recebem os alunos. Apesar disso, quase a totalidade
das atividades marcadas são cumpridas sem alteração.
É de responsabilidade da direção/coordenação qualquer mudança no Calendário.
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Trabalho de Campo – TC

Uma forma de realizarem-se atividades pedagógicas fora do ambiente escolar é o
Trabalho de Campo (TC) que, entre outras qualidades, além de oferecer subsídios ao
processo de ensino–aprendizagem do conhecimento escolar de uma ou de várias
disciplinas – possibilita uma ligação entre teoria e prática dos conceitos
desenvolvidos e uma maior integração professor-aluno, colégio-aluno, aluno-aluno,
aluno-ambiente e aluno-sociedade. Todo TC contém um roteiro de trabalho dos
alunos, elaborado pelo professor responsável pela atividade, e insere-se no plano de
curso da disciplina sendo, portanto, complementação do trabalho desenvolvido em sala
de aula.

Horário

As aulas começam às 13h20min. e terminam às
17h50min.

Somente as pessoas autorizadas poderão

buscar os alunos. Quaisquer mudanças que possam ocorrer, pedimos aos pais que
entrem em contato com o colégio.
Se não houver outro jeito e os alunos precisarem sair mais cedo, seus pais devem
escrever um recado no classapp destinado à coordenação pedagógica solicitando sua
saída.
O aluno que chegar atrasado para a primeira aula deverá aguardar e entrar na
segunda aula.
Fiquem atentos ao horário de Educação Física, pois neste dia, os alunos deverão
vir de tênis.

O intervalo será: das 15h50min. às 16h10min. para os alunos do 1º ao 5º anos.
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Lanche

O aluno poderá: trazer dinheiro para comprar lanche na cantina ou trazer o lanche
de casa.
A cantina servirá diariamente lanches fresquinhos e saudáveis como salgados
assados, sucos, sanduíches, leite com chocolate, chás. Caso haja alguma restrição
alimentar, os pais devem comunicar a escola com urgência.
Todo alimento trazido pelo que aluno que necessitar de refrigeração será guardado
na geladeira. Todos esses alimentos precisam ser etiquetados com o nome dos alunos.
Ás quartas-feiras acontece o “dia da bobagem”. Nesse dia, e somente nesse dia a
cantina vende balas, chocolates e guloseimas.

Pesquisas

Algumas vezes a professora pedirá, na agenda, pesquisas, materiais, trabalhos;
tudo com, pelo menos, uma semana de antecedência.
Solicitamos que os prazos sejam rigorosamente cumpridos e que
caso haja algum empecilho, os pais comuniquem à professora por
escrito.
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Sistema de Avaliações Trimestrais

1º ano
Será avaliado, no decorrer do trimestre o desenvolvimento de habilidades
cognitivas, procedimentais e atitudinais dos alunos. Ao final de cada trimestre será
apresentado aos responsáveis um relatório de avaliação do desempenho acadêmico
redigido pelos professores da turma.

2º ao 5º anos

A cada trimestre, os alunos recebem uma nota denominada Média Trimestral (Mt)
entre zero e dez. A nota mínima satisfatória, por trimestre, é seis (6).
Será avaliado, no decorrer do trimestre o desenvolvimento de habilidades
cognitivas, procedimentais e atitudinais dos alunos da seguinte forma:

1. Prova Específica (PE) - Avaliação de cada disciplina referente ao conteúdo do
trimestre. Valor de 0,0 a 10,0 na média da disciplina avaliada.

São avaliações de PEs as seguintes disciplinas:
✓ Língua Portuguesa
✓ Matemática
✓ História
✓ Geografia
✓ Ciências
✓ Inglês
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2. Prova Multidisciplinar Anglo (P) - Avaliação contendo questões teóricas e testes de
múltipla escolha envolvendo as habilidades desenvolvidas no trimestre. A Prova
Anglo é realizada pelo Sistema Anglo com a finalidade de analisar os resultados
obtidos, permitindo ajustes no processo ensino aprendizagem. Valor de 0,0 a 10,0.
As avaliações bimestrais serão aplicadas em dois dias:

1ºdia: Matemática, História, Geografia e Inglês
2ºdia: Português e Ciências

3. Prova Tarefa (PT): Avaliação contendo questões testes de múltipla escolha
envolvendo as tarefas de casa. O aluno realizará a PT no terceiro trimestre. Valor de
0,0 a 8,0.

4. Atividade (ATIV) - Conceito obtido pela média das atividades realizadas em sala de
aula, como trabalhos individuais e em grupos, pesquisas, lições, leituras... Valor de
0,0 a 8,0.

5. Prontidão (PRONT) - Conceito obtido por estar pronto para a aula: participando,
interessado, tendo sempre em mãos o material necessário organizado e as tarefas de
casa feitas. Valor 0,0 a 2,0.

Tem-se, portanto, a média trimestral composta da seguinte forma:

MT = PE + P + ATIV/PRONT
3
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As notas de Arte, Educação Física, Leitura e Comunicação e Expressão não são
avaliadas como P e PE. Assim, as médias são feitas apenas com a prontidão, que vale
2,0, e a atividade, que vale 8,0.

Neste caso os cálculos serão feitos da seguinte forma:

MT = Ativ + Pront

Onde: Ativ = 8,0
Pront = 2,0

Perda de qualquer avaliação escolar

Caso o aluno, ao longo do ano, venha a perder alguma prova deverá pedir à
secretaria, num prazo de 72 horas, um requerimento para alteração de nota (Prova
Substitutiva- SUB), anexado a um atestado médico. Este será encaminhado à
direção/coordenação para deferimento ou não.
A alteração de nota será feita da seguinte forma:

Prova específica – será realizada prova substitutiva, de acordo com o calendário,
mediante o pagamento de R$35,00.
Prova Anglo – A prova anglo não poderá ser realizada outro dia.
Atividade – será resolvida de acordo com a orientação do professor.
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Cálculo da nota anual

A nota anual é obtida pela média ponderada das notas do 1º, 2º, 3º trimestres, com
os respectivos pesos: 1, 2 e 3.

N anual =

1º T1 + 2º T2 + 3º T3
6

Recuperações

Recuperação paralela (trimestral)

O aluno que obtiver nota inferior a 6,0 (seis) em algum dos trimestres, terá a
oportunidade de fazer uma prova de recuperação, após o término do trimestre. No
último trimestre essa oportunidade será estendida aos que obtiverem nota
trimestral ou anual inferior a 6,0 (seis).
Para isso, o aluno receberá orientação de estudos durante
os reforços. A nota recuperada será a média aritmética entre
a nota trimestral e a nota da prova de recuperação. Caso a
Média não seja recuperada, manter-se-á a nota do trimestre.
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Aceleração

Terão direito à aceleração final os alunos que obtiverem nota anual superior a 4 e
inferior a 6 em, no máximo, três componentes curriculares (disciplinas).
Este processo será composto de dois instrumentos de avaliação: um trabalho feito
em sala de aula e uma prova dissertativa. A nota será a média aritmética dessas duas
notas:

N final =

N anual + N ace
2

Será aprovado o aluno que obtiver Nfinal maior ou igual a 6,0
OBS.: Aos alunos em recuperação ou aceleração, será obrigatória a frequência às
aulas de reforço, tendo que assinar a lista de presença sob responsabilidade do professor.

Plantão de dúvidas

Além de dar aulas, o professor do anglo também orienta o estudo de sua matéria.
Quando surgem dúvidas, o aluno deverá ser encaminhado para o plantão (aulas
ministradas pelo professor), porém, realizado antes período de aula.
O aluno indicado para o plantão levará para casa um comunicado
solicitando a sua presença nos dias e horários marcados pelo
professor.
Durante as aulas, o professor estará avaliando o seu aluno e no
momento oportuno será dispensado.
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O que o Anglo quer do aluno

A. Assiduidade
Nós do colégio anglo acreditamos que a assiduidade é fundamental para um bom
desenvolvimento do aluno. Por esse motivo, pedimos que evitem as faltas, pois, assim
estarão colaborando com o nosso trabalho e dessa forma, poderemos atingir todas
as suas expectativas.

B. Aula bem assistida
Tenha sempre atenção à fala do professor e dos colegas. Faça os exercícios com
dedicação. Coopere nas atividades em grupo.

C. Estudo em casa
Conforme orientação dada pelo professor, resolva sempre a tarefa de casa no mesmo
dia (aula dada, aula estudada), além de tomar conhecimento das aulas, os exercícios
auxiliam no processo de fixação dos conteúdos. Em caso de dúvidas, consulte o
professor.

D. Recomendações
Traga sempre consigo em aula: Apostila Caderno em uso; Agenda; Estojo com lápis,
régua, caneta esferográfica, canetas coloridas, borracha, etc.

É obrigatório o uniforme completo, inclusive blusa de frio, todos os dias. Ressaltamos
que a limpeza deste é de única responsabilidade da família; sendo assim, não podemos
aceitar as justificativas de alguns alunos (“não secou”, “a empregada faltou”, “está
lavando”, entre tantas). Será advertido o aluno que estiver sem o uniforme escolar.
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Os sinais

1ª aula

13h20min

14h10min

2ª aula

14h10min

15h

3ª aula

15h

15h50min

Intervalo 1º ao 5º anos

15h50min

16h10min

4ª aula

16h10min

17h

5ª aula

17h

17h50min
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