SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: Ianne Ely Godoi Vieira
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PSICOLOGIA:
Rosa Berrutti & Taís Mariani

Ano letivo/2019
Seja bem-vindo!
É chegada a hora de finalizar uma
jornada!
A hora de iniciar o 5º ano, uma série
de passagem, que finaliza uma etapa e
inicia um novo ciclo. Será um ano único!
Prepare-se!
Território do aprender
Os anos iniciais revelam um ambiente em
que a concepção de aprendizagem se traduz
no espaço e no tempo. A ludicidade é um
princípio pedagógico. A sala de aula, o pátio pedagógico, os cantos e recantos da Escola, são
constituintes de uma proposta em que os conhecimentos se
dão através da interação direta, corporal, sensorial e
experimental, desenvolvendo, aprofundando, sistematizando
e conectando os alunos com o conhecimento em suas
diferentes perspectivas.
Um lugar onde o conhecimento é vivo, cotidianamente
rico em atos de leitura e escrita, de trocas e de interação. Um lugar de tempos longos, intensos
e humanos.
O início de uma grande jornada! Os anos iniciais do Ensino Fundamental traduzem um
momento importante do desenvolvimento da linguagem como forma de expressão do mundo.
É através da leitura e da escrita, da cultura letrada, que a criança encontra mais uma
possibilidade de dizer do seu mundo.
No 1º ano, educar e brincar, aprender e brincar, cuidar e educar, são verbos conjugados
associadamente, iniciando uma cultura da alfabetização em que ludicidade e aprendizagem
estão articuladas com o direito da infância. O ciclo de alfabetização, que prossegue até o 3º
ano, favorece a continuidade do processo de aquisição do
sistema de escrita, buscando a sistematização e a consolidação
desse

processo,

comprometendo

e

revelando

uma

responsabilidade da escola com as aprendizagens das crianças,
em cada momento desse percurso. O 4º e o 5º anos
complementam esse processo, ampliando e aprofundando os
modos de ver, estar, sentir e posicionar-se no mundo.

Querido(a) aluno(a)!
Inicia-se mais um ano letivo. E com ele o 5º ano. Novos professores e uma equipe toda esperando
por você.
Professoras tutoras:
• 5º ano A (4º ano B/2018, Professora Narayana) - THAIS MEDITSCH
• 5º ano C (4º ano D/2018, Professora Letícia) - MARILEI WEISS
• 5º ano E (4º ano F/2018, Professora Berenice) – DANIELA SILVA DOS PASSOS
• 5º ano G (4º ano H/2018, Professora Mariana) – ROSANE DIAS RODRIGUEZ
“Para o Colégio João XXIII, o trabalho do tutor pode ser definido em três dimensões: a de facilitador, o que orienta o
grupo de alunos na busca da autonomia na aprendizagem, estimulando-o a querer saber mais, despertando a sua curiosidade e
tornando o estudo uma tarefa cada vez mais interessante. A de mediador, que se coloca como ponte, como elo de ligação entre
os alunos, as famílias e o processo de aprendizagem. Por outro lado, mediar é também ouvir, negociar, equilibrar, ajustar,
perceber, sentir, empatizar e interagir. E, por fim, a de dinamizador, compreendida como a ação de quem provoca, incentiva,
otimiza. Um professor dinamizador é aquele que está tão envolvido com o processo de aprendizagem vivido por seus alunos que
procura não só facilitar e mediar, mas também provocar, instigar o pensamento, incomodar, questionar, problematizar, combater
o lugar-comum, incentivar a reflexão e o trabalho construtivo.”
Referencial O Professor Tutor, Colégio João XXIII, 2012.

Professores e componentes curriculares:
COMPONENTE CURRICULAR
Língua Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Ciências

PROFESSOR(A)
Rosane Dias Rodriguez
Daniela Silva dos Passos
Thaís Meditsch
Thaís Meditsch
Marilei Weiss
Mariana Santiago
Marcell Igor Solano de Andrade
Ana Maestri (5º A e C) & Mateus Zanolla (5º E e G)
Clarisse Normann
Sérgio Santos

Língua Inglesa
Música
Arte
Educação Física
Práticas Pedagógicas:
Arte Cênica
Ética Digital
Identidade Cidadã
Ideias e Invenções
Carga horária semanal

Daniela Dutra
Maiara Viegas
Marilei Weiss
Anna Milanez
27 períodos

Início das aulas: 20 de fevereiro, quarta-feira
✓ Os alunos serão recebidos às 7h40min, pela equipe do 5º ano, no Auditório da Escola.
Proposta:
•

Apresentação da Equipe e das Professoras Tutoras

•

O 5º ano do Colégio João XXIII

•

Combinados para a nova etapa escolar

✓ Após o momento de acolhida, aula normal até 12h10min, com a professora tutora.

Informações sobre a 1ª semana de aula:
✓ A primeira semana de aula será realizada com a professora tutora, objetivando garantir
um processo de adaptação tranquilo e atento para as nossas crianças. Os alunos terão aulas
especializadas, como no 4º ano.
✓ A partir do dia 28 de fevereiro, quinta-feira, inicia o horário por componente
curricular. O mesmo será entregue aos alunos no 1º dia de aula e estará no site da Escola
no mês de fevereiro.
Reunião com pais:
•

Data: 20 de fevereiro, quarta-feira*
*No primeiro dia de aula.

Horário: 18h45min até 20h
1º momento: Sala 305 (corredor da biblioteca)
2º momento: salas de aula
Assuntos: Apresentação dos professores e da proposta dos componentes curriculares do 5º ano
Combinações e rotinas (professoras tutoras)
Importante! Preocupados com o bem-estar de nossos alunos (aula no dia seguinte, alimentação, cansaço e tempo
de permanência na Escola), sugerimos que as crianças não retornem no horário da reunião. Para aquelas famílias que
realmente necessitem que seus filhos permaneçam na Escola, disponibilizaremos um acompanhamento de monitores
com atividades escolares, em uma sala de aula apenas para os alunos do 5º ano.

Horário das aulas:
•

Turno manhã: 7h40min às 12h10min

•

Prática Pedagógica: 13h30min às 15h10min, a partir de segunda-feira, dia 25/02

* Importante! Destacamos que permanecem os combinados de entrada e saída, objetivando maior
autonomia e o crescimento das nossas crianças. Na entrada, a partir das 7h15min, cada turma ficará em
sua sala de aula, com apoio de monitor volante. Na saída, os alunos do 5º ano, a partir das 12h10min,
aguardarão seus familiares junto à portaria da Escola, aos cuidados do monitor e funcionários. Assim,
solicitamos que os familiares conversem com os seus filhos e realizem os combinados necessários,
garantindo a segurança e a tranquilidade na nova etapa escolar.

Práticas Pedagógicas Complementares:

As práticas pedagógicas complementares acontecerão às segundas-feiras, das 13h30min às 15h10min.
•

As práticas compõem o currículo e são obrigatórias aos alunos.

•

A cada semestre o aluno passa por uma das práticas.

•

A escolha da prática será organizada em aula, junto com a professora tutora.

•

Os alunos deverão passar por todas as práticas ao longo do 5º e 6º anos.

•

Os alunos, nas segundas-feiras, terão aula normal no turno da manhã e mais dois períodos no turno
da tarde, das 13h30min às 15h10min.

•

Em função de uma carga horária maior nas segundas-feiras, é importante que a família busque seu
filho no horário mais próximo da saída (15h10min).

•

Nas segundas-feiras, os alunos poderão permanecer na Escola no horário do almoço e realizar sua
refeição na Cantina da Escola, responsabilizando-se pelo pagamento.

•

Na hora do almoço teremos profissionais da Escola acompanhando e orientando os alunos. Faremos
uma escala de almoço, com acompanhamento das professoras do 5º ano, ajudando e participando
de mais este momento da rotina.

Orientações sobre o material escolar:
•

A professora tutora receberá todos os materiais que ficarão na Escola no 1º dia de aula.

•

Trazer no 1º dia de aula o material do componente curricular da sua professora tutora.

•

Os cadernos, livros e materiais dos outros componentes curriculares devem vir para a Escola, a
partir do 2º dia de aula, para organização no armário.

No caso de dúvidas em relação ao início do ano letivo do 5º ano,
entrar
em
contato
na
Secretaria
de
Ensino
e-mail
tatiana.teixeira@joaoxxiii.com ou no telefone 32355039.

Esperamos por você!
Equipe Técnica
Ianne Vieira e Rosa Berrutti

Imagens do arquivo de fotografias do Colégio João XXIII – 2018.

