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Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Ano letivo/2019
Seja bem-vindo!
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.

Informações sobre o início do ano letivo – 1º ano
Famílias do 1º ano!
As informações sobre o ano letivo de 2019, os horários de adaptação das crianças e das
entrevistas com pais serão enviados por e-mail para os responsáveis. As famílias que não receberem a
mensagem devem entrar em contato na Secretaria de Ensino através do e-mail
tatiana.teixeira@joaoxxiii.com ou contato telefônico: 3235-5039, com Tatiana Teixeira.

Esperamos por vocês!
Equipe Técnica da Etapa de 1º ao 5º ano
Imagens do Arquivo de Fotos do Colégio João XXIII/2018.
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