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REUNIÃO DE PAIS - JANEIRO 2020 

 
 

• Apresentação da Equipe; 

• Horários:  

   Entrada - 7h15 às 7h30 

   Saída Infantil - 16h30 às 16h45 

   Fundamental - 16h45 às 17h 

• Adaptação do Infantil 1 – 03/002 a 07/02 das 8h às 12h15; 

• Atendimento a secretaria: 7h30 às 13h e 14h30 às 16h; 

• Atendimento com o corpo docente, ou diretivo às 8h e 14h30; 

• Não liberamos alunos sem autorização no prontuário. Autorizações na agenda 

somente serão aceitas com a assinatura do responsável e foto; 

• Saídas antecipadas devem ser comunicas com antecedência; 

• A participação da família é de extrema importância. Fiquem atentos as reuniões e 

eventos; 

• Reuniões Pedagógicas acontecerão na última sexta-feira (NÃO HAVERÁ AULA). 

Exceções: 07/08 Família - 30/09 Provas - 13/11 Feira Cultural; 

• Reuniões de pais acontecerão no mesmo dia da Reunião Pedagógica (NÃO 

HAVERÁ AULA) Ens. Fundamenta às 7h30 e Ed. Infantil às 8h30; 

• Faltas sem atestado não serão abonadas. A avaliação perdida só será realizada, 

com apresentação da declaração médica junto a coordenação; 

• Remédios de 12h em 12h devem ser ministrados em casa. De 8h em 8h 1ª e 3ª 

doses serão ministradas em casa, sendo apenas a 2ª na escola. Enviar os remédios 

em uma bolsinha, ou estojo, protegendo o mesmo. Os remédios deverão ser 

entregues em mãos e não vir dentro da mochila; 

• Uniforme é comum para toda Rede Concepcionista de Ensino, tem como objetivo 

garantir: a segurança dos alunos e a identidade da instituição. Seu uso é 

obrigatório; 

• Estar atentos com as trocas de roupas na mochila (Estação vigente) nem muito e 

nem pouco; 
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• Estaremos recebendo hoje o material escolar e para aqueles que ainda não 

trouxeram providenciar o quanto antes para que o (a) aluno (a) não seja 

prejudicado; 

• As apostilas serão entregues aos responsáveis em sala. Certificamos que alguns 

materiais que serão utilizados no 1º bimestre serão retirados para uso. Os demais 

ficam na responsabilidade de cada família, enviando sempre que solicitado pela 

professora. 

 

MENSAGEM À FAMÍLIA 

Eugênia Puebla 

Na educação de nossos filhos. Todo exagero é negativo. 

Responda-lhe, não o instrua. Proteja-o, não o cubra. 

Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não o esconda. 

Ame-o, não o idolatre. Acompanhe-o, não o leve. 

Mostre-lhe o perigo, não o atemorize. Inclua-o, não o isole. 

Alimente suas esperanças, não as descarte. 

Não exija que seja o melhor, peça-lhe para ser bom e dê exemplo. 

Não o mime em demasia, rodeie-o de amor. 

Não o mande estudar, prepare-lhe um clima de estudo. 

Não fabrique um castelo para ele, vivam todos com naturalidade. 

Não lhe ensine a ser, seja você como quer que ele seja. 

Não lhe dedique a vida, vivam todos. 

Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha. 

E, finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra… 

Ensina-lhe a viver sem portas. 

 

 

Professoras: 
 

 Falar de sua formação; 

 Tempo na escola, ou que leciona; 

 Explicar sua didática; 

 Selar parceria, comunicação e combinados; 

 Explicar método avaliativo; 

 Trabalhos / lições no Fundamental; 

 Lição de Casa de sexta-feira (Infantil 4). 
 


