COMUNICADO Nº 03/2019
Quatro Barras, 04 de Fevereiro de 2019.
PREZADA FAMÍLIA!
É uma imensa alegria ter seu(sua) filho(a) aqui conosco! Mais um ano letivo
se inicia e vamos desfrutar de muitos momentos de aprendizados, descobertas e
conhecimentos fascinantes! Vamos fazer da nossa sala de aula um ambiente de
paz, amizade, respeito e muitas alegrias! Que possamos aprender e crescer juntos
a cada dia!
Segue algumas informações importantes sobre nossa rotina em sala de aula.
 A agenda será o principal meio de comunicação família/escola, ela deverá ser
vistada e estar na mochila todos os dias. É muito importante que já preencham o
espaço das informações pessoais do aluno nas primeiras páginas da agenda e
caso sintam a necessidade de um momento de conversa com a professora, uma
reunião pode ser agendada diretamente no SOE (Serviço de Orientação
Educacional), estaremos sempre à disposição para qualquer dúvida.
 O horário do lanche será às 15:15h, depois do recreio. Pedimos que evitem as
guloseimas para o lanche (salgadinhos, frituras, refrigerante, chocolate...). Todos
os dias uma FRUTA deverá compor o lanchinho do(a) aluno(a), pois fazemos a
“hora da fruta”, um momento saudável e de compartilhar com os colegas (se
possível mandar a fruta já higienizada e cortada em pedaços). Sempre avisar na
agenda caso o(a) aluno(a) precise comprar lanche na cantina ou escolha a opção
de receber o kit lanche da cantina.
 O uniforme e uso de tênis é OBRIGATÓRIO, se possível deixar um uniforme
reserva na mochila para uma eventual troca.
 Todas as sextas-feiras fazemos o DIA DO BRINQUEDO, um momento de
interação e compartilhamento entre os colegas (trazer no máximo 3 brinquedos e
evitar brinquedos muito grandes ou com pecinhas pequenas que podem ser
perdidas). Não será permitido qualquer tipo de brinquedo nos outros dias da
semana.
 As Festas de aniversário em sala de aula deverão ser programadas com a
professora com no mínimo 10 dias de antecedência, as crianças adoram as
festas!!
Lembrem-se, a parceria família/escola se completa, ela deve ser constante
e consciente e cada vez maior, pois quanto mais intensa esta relação, maiores
serão os resultados no desenvolvimento e formação do(a) aluno(a).
Sejam todos bem vindos a nossa família Orionita!!
Atenciosamente
Professora Roberta
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