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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.
Imagens do Arquivo de Fotos do Colégio João XXIII/2018.

Informações sobre o início do ano letivo – 4º ano/2019

Inicia-se mais um ano letivo. E com ele o 4º ano. Novos professores e uma equipe
toda esperando por você.

1º dia de aula: 20 de fevereiro, quarta-feira
Horário da aula: normal, das 13h30min até 18h*
* Importante! Destacamos que permanecem os combinados de entrada e saída, objetivando maior autonomia e o
crescimento das nossas crianças. Na entrada cada turma ficará em sua sala de aula, com monitores volantes
acompanhando nos corredores. Na saída, os alunos do 4º ano, a partir das 18h, aguardarão seus familiares junto à
portaria da Escola, aos cuidados de monitores 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.

Reunião com pais:
 18 de fevereiro, segunda-feira, às 18h
ATENÇÃO! Trazer na reunião os materiais escolares, com identificação interna e externa.

Professoras regentes:




Atenção!
Reunião com
pais antes do
início das aulas.

4º ano F (turma 3º F/2018) – Narayana Araújo
4º ano H (turma 3º H/2018) – Berenice Ludwig
4º ano J* (turmas 3º B* e D*/2018) – Mariana Montano
*Conforme email enviado aos pais em 11/01/19.

COMPONENTE CURRICULAR - PROFESSOR(A) ESPECIALIZADO
Língua Inglesa
Música
Arte
Educação Física

Mariana Santiago
Ana Maestri
Clarisse Normann
Juliano Meneghetti

 O horário escolar será divulgado no primeiro dia de aula e entregue aos alunos para
organização do seu espaço de estudo e temas.
 A lista de material está disponível no site da Escola. Pedimos uma atenção especial para os
materiais que devem ser identificados e entregues na reunião com pais.

No caso de dúvidas em relação ao início do ano letivo do 4º ano,
entrar
em
contato
na
Secretaria
de
Ensino
e-mail
tatiana.teixeira@joaoxxiii.com ou no telefone 32355039.

Esperamos por vocês!
Equipe Técnica da Etapa de 1º ao 5º ano

Ianne Vieira, Rosa Berrutti e Taís Mariani

