


DINÂMICA DA BALA: 
ENTENDENDO A 

IMPORTÂNCIA DE AMBAS 
AS PARTES...



A harmonia entre os valores 
que a família e a escola querem  

para as crianças, é 
fundamental para que ela 

compreenda e possa agir no 
mundo.



Relação de confiança
É preciso que se estabeleça 

uma sintonia entre os pais e a 
escola, na qual a contribuição 
de cada parte seja acolhida e 
respeitada em benefício do 

bem-estar e do crescimento da 
criança. 



Pipper: vídeo exibido na reunião



“Dar autonomia aos filhos, não é 
deixá-los ‘soltos’. Autonomia tem a 

ver com a disciplina e limites 
claros. A criança precisa pensar 
nas suas ações e saber que deve 

respeitar os outros. Assim será um 
adulto responsável e 

responsabilidade nada mais é  do 
que a resposta por seus atos.” 



“Desenvolver a 
autonomia das crianças e 

dos adolescentes é 
essencial para a 

construção da identidade 
do futuro adulto.”



“ É importante estimular a 
autonomia dos filhos a fim de que 
eles possam ter uma participação 
mais consciente nas situações da 
vida, ter uma autoestima elevada, 

acreditar em si e em suas ações 
para ter uma atuação mais crítica e 
confiante em sua vida cotidiana.”



CONVERSANDO COM OS PAIS
• Temas trabalhados: Diversos conteúdos

trabalhados , principalmente no 2º e 3º trimestre,
são conteúdos de 6º ano, que são apresentados
no 5ºano e depois serão aprofundados.

• Uso do livro didático: alguns exercícios não serão
feitos no livro, pois serão desenvolvidos com
outros recursos;

• Lição de Casa: a realização das tarefas enviadas
para casa são fundamentais para auxiliar na
revisão e sistematização do conteúdo trabalhado
em sala. A correção dos post its ou clips são
importantes nesse processo;



• Agenda escolar: importante
vistar diariamente;

• Atividades avaliativas: após cada
conteúdo trabalhado, serão
realizadas atividades avaliativas,
que não serão avisadas, com o
propósito de incentivar o estudo
diário;



NOTAS 3º TRIMESTRE
1. A NOTA DE ATIVIDADES SERÁ COMPOSTA

POR TODAS AS ATIVIDADES AVALIATIVAS
QUE OS ALUNOS FIZEREM, DIVIDIDAS PELA
QUANTIDADE;

2. ATIVIDADE MENSAL: UMA ATIVIDADE
VALENDO 5 PONTOS E OS OUTROS
5 PONTOS SERÃO DIVIDIDOS: 3 PELA
PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS
TRABALHOS DA MOSTRA CULTURAL E 2
PELA PRESENÇA NO DIA DA MOSTRA
(11/11/2017);

3. PROVA TRIMESTRAL : de 23/12 à 01/12



ALGUNS MOMENTOS











PASSAGEM PARA O 6º ANO
ü Organização e cuidado com os materiais 

escolares (arrumação  da mochila);
ü Entrega pontual de trabalhos e atividades;
ü Iniciativa para solicitar ajuda e tirar dúvidas;
ü Autonomia na organização do caderno e livros, 

correção e registro da agenda;
ü Projetos e aulas diferenciadas
ü Inglês por nível
ü Aula de Espanhol
ü Estudos do Meio
ü Uso da Tecnologia


