
 

 
1º ENCONTRO DE PAIS E EDUCADORES 2020 

 
Prezados pais/responsáveis e alunos,  
 
Iniciamos o ano letivo de 2020  repleto de novidades,  dentro do compromisso contínuo com a qualidade nos 
processos educacionais e parceria com a famílias. Parceria essa,  essencial para o sucesso do estudante.  
Contamos com a sua presença no dia 27/01/2020, conforme programação: 
 
1º MOMENTO – TODAS AS FAMÍLIAS  

7h45 às 8h30 Ginásio Poliesportivo 
BOAS-VINDAS!  
Novidades, informações e orientações importantes. 

Após este momento, as famílias poderão se dirigir aos locais de interesse: 
SÉRIE HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

INFANTIL AO ALFA 
 

8h45 às 
9h30 

Sala de aula Encontro com a professora: informações iniciais. 

2OS ANOS 
Aline Benício 
Dora Malta 

8h45 às 
9h30 

Auditório/ 
mezanino 

- REFLEXÃO: desafios da nova rotina que se inicia 
(desenvolvimento da autonomia); *parceria: papel do 
aluno, da escola e da família. 

1 OS, 3OS , 4OS e 5os 
ANOS 

8h45 às 
9h30 

Sala de aula Encontro com a professora: informações iniciais. 

ALFAS e 1 OS ANOS 
Tatiana Santana 

Aline Benício 
 

9h45 às 
10h30 

Auditório/ 
mezanino 

- REFLEXÃO: desafios do encerramento da Ed. Infantil. 
- ALFA: objetivos da série que encerra a pré-alfabetização; 
- 1º ano: objetivos da série que inicia o processo de 
alfabetização formal;  
- PARCERIA: papel do aluno, da escola e da família. 

6 OS ao 9OS ANOS 
Marina Taricano 

Thomas Pires 

8h45 às 
9h30 

Ginásio 
Poliesportivo  

- REFLEXÃO: desafios  e compromissos com a rotina escolar 
(autonomia, administração do tempo e responsabilidade). 
- PARCERIA: papel do aluno, da escola e da família. 
- 6º ano - E agora? *Período de adaptação, acomodação  e 
acolhimento.  
- Desenvolvimento de habilidades socioemocionais. 

1ª a 3ª SÉRIE do 
ENSINO MÉDIO 
Marina Taricano 

Thomas Pires 

8h45 às 
9h30 

Ginásio 
Poliesportivo 

- REFLEXÃO: desafios e compromissos com a rotina escolar 
(autonomia, administração do tempo e responsabilidade)  
- PARCERIA: papel do aluno, da escola e da família. 

TODAS AS SÉRIES 
10h45 às 

11h30 
Auditório/ 
mezanino 

-Encontro - plantão de dúvidas: Posto Ambulatorial MS - Dra 
Claudia Maekawa, Diretora Cintia Baartz e  Enfermeira 
Juliana Mota - Clínica Santa Isabella. 

 
ATENDIMENTO ESPECIAL - SERVIÇOS 

TODAS AS SÉRIES 8h45 às 11h Pátio central 

Agenda Escolar digital - Layers; Programa Internacional - 
Cultura Inglesa; Happy Code - Letramento Digital;  Período 
Complementar - Atividades Opcionais; Transporte Escolar - 
confirmação de matrícula e informações essenciais. 

 

 

 


