
COLÉGIO SÃO JOÃO GUALBERTO 

 

 

 

Pauta do Encontro de Pais dia 17/02/2018 

3 º anos A/B/C 

 Apresentação da professora; 

 Providenciar os materiais que estão faltando; 

 Colocar nome completo na capa de cadernos e livros; 

 Colocar nome em todo o material escolar e uniforme; 

 Uniforme é obrigatório; 

 Verificar com frequência o estojo, repor o que estiver faltando. Manter no 

estojo, no MÍNIMO três lápis grafite. 

 Explicar a rotina de cada turma, horários de entrada, hino, oração, 

lanche e saída. 

 Atraso: tolerância de 05 minutos e somente 03 atrasos no mês. No 4º 

atraso o aluno não poderá entrar para a aula; 

 Para os alunos que possuem celular: de preferência deixar em casa. Se 

trouxer para a escola o mesmo deverá permancer desligado dentro da 

mochila todo o período de aulas e a responsabilidade é do aluno com 

seu equipamento; 

 Lição de casa (cobrar a atenção e devolução na data estipulada), trazer a 

mesma de acordo com o horário das aulas, para evitar peso nas mochilas. 
  Correção dos livros e cadernos; 

 As atividades são corrigidas na lousa com os alunos e depois vistadas  

pela professora.  
  Trazer a garrafinha de casa ( para evitar as saídas constantes  das 

aulas), 

 Avaliações Mensais (26/2 até 06/03)  

 Não enviamos os livros, estudar pelo caderno. 

 – 2ª chamada mensal 08/03 e Avaliações bimestrais (de 02/04 até 

10/04), 2ª chamada bimestral 13/04, - Evitar faltar nesses períodos, pois 

será cobrada uma taxa de R$ 35,00 ( trinta e cinco reais) por avaliação 

perdida. Exceto em casos de afastamento comprovado por atestado 

médico. 

 A avaliação de história mensal iremos construir uma maquete ,utilizando 

as peças do FAÇA VOCÊ MESMO (providenciar quem não tem o 

material),  Valor será de 5,0. 

 O uso da agenda, (os alunos marcarão as lições de casa), do aplicativo 

app, site e facebook; 



 Os comunicados serão enviados todos via app iscoolapp, com lembretes 

também no site: WWW.gualberto.g12.br 

 Plantões de Dúvida. Os alunos serão convocados pela professora para 

o plantão de dúvidas conforme necessidade, importância da presença; 

 Evitar faltas (viagens, médicos, etc), no período de aulas; 

 Atestado médico, providenciar com urgência. Quem não tiver o atestado  

não participará das aulas práticas de Ed. Física; 

 Providenciar atividades perdidas em dias que estiveram ausentes; (xerox), 

 Autonomia do aluno: 

 Autonomia é um termo de origem grega cujo 

significado está relacionado com independência, 

liberdade ou autossuficiência 

 Nesta fase a importância de uma autonomia vigiada. 

 Não há comemoração de aniversário; 

 Livros paradidáticos (enviar quando solicitados)   

 Paradidático do 1º bimestre:   

                                        ”  

 Explicar sobre o “o Grupo Virtual Fund I no facebook”. Acesso pelo site: 

www.gualberto.g12.br. Para verificar as atividades; 

 Assinatura dos direitos de uso de imagem (explicar a 
finalidade, pedagógica), de preferência na hora. 

 Inscrição da capoeira, já foi enviada. 
 Próximo Encontro de Pais 05/05/2018; 

http://www.gualberto.g12.br/

