Comunicado 04/2018
Assunto: Informativo
Turmas: da Educação Infantil e do 1° ano do E.F.

Guarulhos, 30 de janeiro de 2018.
Srs. Pais,
Segue abaixo uma breve descrição das atividades que serão realizadas pelos alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino
Fundamental durante o ano letivo de 2018:
1. Roda de Leitura
A Roda de Leitura é uma atividade semanal de incentivo ao hábito da leitura, respeito ao livro e enriquecimento do
imaginário infantil. Por meio de atividades lúdicas e diversificadas nas rodas de conversa, a troca ocorrerá sempre às
segundas-feiras, portanto, é de suma importância que os senhores atentem para o dia desta troca.
2. Educação Física
As aulas semanais ministradas pela professora Tatiane Silvério têm por objetivo desenvolver habilidades físicas
motoras, contribuindo também para a socialização e para o conhecimento do corpo por meio de atividades que incentivam o
espírito de equipe. Lembramos que os alunos somente poderão realizar esta atividade se estiverem usando calçado
adequado (tênis e meia). Deverão trazer uma garrafinha com água e uma toalhinha de mão. As meninas deverão estar
com o cabelo preso (“rabo de cavalo”) em todas as aulas de Educação física.
3. Ballet e Judô
Aulas ministradas todas às quintas-feiras pelos professores Tatiane Silvério e Frank Kita que
desenvolvem a coordenação motora, disciplina e autoconhecimento nos alunos. Como estas aulas serão logo no
início do período, solicitamos que os alunos já venham trocados de casa e tragam na mochila o uniforme do
Colégio para que a professora os auxilie na troca, ao término da respectiva aula. Solicitamos que os alunos
venham devidamente uniformizados a partir de 15 de fevereiro.
Judô: Quimono e faixa.
Ballet: meninas - collant, meia e sapatilha rosa (nos dias quentes não será preciso usar a meia). Prender o
cabelo com um coque; meninos: uniforme do colégio e sapatilha preta.

4. Horticultura
Atividade de plantio e cultivo de hortaliças, cujo objetivo principal consiste na observação das etapas de crescimento de
vegetais, culminando na colheita e degustação dos mesmos para incentivar nossos alunos a criarem, desde cedo, hábitos
alimentares saudáveis.

5. Culinária Experimental
Aulas que consistem em ricos momentos de aprendizagem, que vão desde o desenvolvimento lógico matemático com a
utilização de medidas e quantidades até a observação da transformação dos alimentos.

6. Aulas de Artes
Aulas semanais que consideram a relação da cultura com os conhecimentos do aluno e suas produções
artísticas a fim de desenvolver a criatividade e o fazer artístico. O ensino é baseado em três eixos interligados:
produção (fazer e desenvolver um percurso de criação), apreciação (interpretar obras artísticas) e reflexão sobre a
arte (contextualizar e pesquisar) a fim de favorecer a formação do aluno por meio do ensino das quatro linguagens
de Arte: dança, artes visuais, música e teatro.

7. Musicalização
Importante atividade semanal ministrada pelo professor Kaique Falabella, que tem como objetivo trabalhar ritmo,
melodia, rima e ampliação do repertório musical dos alunos. Além disso, a música é um meio lúdico e descontraído de
desenvolver habilidades linguísticas e lógicas matemáticas.
8. Dia do brinquedo
O brinquedo acompanha a criança durante seu desenvolvimento, em suas descobertas e nos tantos aprendizados que
ela adquire sobre si mesma e sobre o mundo. Desta forma, destinamos às sextas-feiras ao “Dia do Brinquedo”.
A criança deverá trazer apenas um brinquedo simples e que possa ser compartilhado com os amigos. Pedimos que não
tragam brinquedos eletrônicos, de alto valor financeiro e também aqueles que estimulam a violência como espadas e
revólveres.
Solicitamos que nomeiem os brinquedos.

9. Dia da Fruta
Sabemos que certos alimentos, quando consumidos regularmente desde a infância, são capazes de prevenir doenças
futuras.
Uma criança bem alimentada e nutrida dificilmente adoece porque seu sistema imunológico está preparado para
combater doenças.
Pensando nisso, destinamos às quartas-feiras para o nosso saudável “Dia da Fruta”. Nesse dia, além do lanchinho diário, solicitamos que
enviem uma fruta da estação. Isso não quer dizer que não possam trazer fruta nos outros dias da semana.
As frutas serão lavadas, descascadas quando necessário e servidas às crianças. Estamos seguros que incentivaremos ainda mais os
hábitos de uma alimentação saudável em nossas crianças.
10. Lição de Casa (Infantil IV, V e 1º ano)
As atividades de lição de casa são muito importantes para o aluno, pois auxiliam no desenvolvimento de sua autonomia e
servem como instrumento rico e diversificado para a professora contextualizar, finalizar ou até mesmo ampliar o assunto em
questão. As folhas sempre acompanham um símbolo, de acordo com a legenda a seguir, para melhor orientá-los em sua
realização.
  O aluno precisa de ajuda para realizar a atividade;
  O aluno deverá fazer a tarefa sozinho;
  O responsável poderá auxiliar na tarefa caso o aluno solicite.
11. Aulas de Inglês (Infantil III, IV, V e 1º ano)
Aulas semanais ministradas pela professora Fabiana Philomeno e que têm por objetivo familiarizar as crianças com o
idioma a partir de atividades lúdicas e contextualizadas, proporcionando assim a aquisição e ampliação do vocabulário para
utilizar, no futuro, uma segunda língua de forma autônoma.
12. Aulas de Ciências (Infantil V e 1º ano)
As atividades têm como objetivo encorajar as explorações e despertar a curiosidade dos alunos desenvolvendo linguagem,
observação e investigação do meio ambiente. Solicitamos que adquira seu avental a fim de possibilitar o manuseio dos
objetos encontrados no laboratório.

Atenciosamente,
A Equipe da Ed. Infantil e 1º ano do E.F.
do Colégio Novo Rumo.

