CA UCPD
INFORMATIVO

MISSÃO
Promover o desenvolvimento espiritual, social, educacional e cultural da região da
Arquidioces e de Mariana, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e da dignidade
da população, baseado nos princípios evangélico-cristãos.
VISÃO
Ser uma instituição sólida, participativa, atuante e evangelizadora, a ponto de ser
formalmente conhecida e reconhecida pelas instituições públicas, privadas e comunidade
como intermediadora e fomentadora do processo de redução de desigualdade social da
região.

Colégio Arquidiocesano Unidade Cônego Paulo Dilascio

Rua Perimetral do Ouro, 02
Ouro Preto - MG - Tel: 3553-8370

EDUCAR PARA SUSTENTABILIDADE:
RESPONSABILIDADE DE TODOS!

COMUNICADO ANEXO
019/2016

Data: 17/03/2016
De: Coordenação Administrativa e Pedagógica
Para: Pais e responsáveis dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais
Assunto: Informações Gerais

Senhores pais e/ou Responsáveis,
Estamos muito felizes ao recebermos em nossa escola o(a) se(sua) filho(a).
Seguem abaixo algumas informações importantes para o início do ano letivo de 2016, no Ensino
Fundamental Anos Iniciais:
1- Entrada e saída de alunos
As aulas iniciam-se às 13 horas. Evitem atrasos. Os momentos iniciais das aulas são de
fundamental importância para que a criança participe da organização da Rotina de Atividades
Diárias.
A entrada das crianças na escola, com exceção daquelas usuárias do transporte escolar,
que são recebidas no horário de chegada do mesmo, estará liberada somente a partir de 12
horas e 45minutos. Somente a partir desse horário é que temos funcionários em número
suficiente para receber com segurança, todos os alunos do turno.
O horário de saída das crianças do Ensino Fundamental Anos iniciais é às 17:30 horas.
Pedimos que não se atrasempara buscar o(a) seu(sua) filho(a). Chegar pontualmente às
17:30horas evita situações de transtornos na organização da saída das crianças, bem como
ansiedade para elas. Não será permitido que nenhuma funcionária acompanhe o(a) seu(sua)
filho(a) até sua casa.
Obs.: Em caso de eventualidades, favor comunicar à recepção da escola, para que
seu(sua) filho(a) seja orientado e os aguarde com tranquilidade.
2- Uso do Uniforme
Pedimos a compreensão dos Senhores para que o(a) seu(sua) filho(a) use, diariamente, o
uniforme completo, inclusive o tênis. Ele é um componente importante e essencial para a
identificação e segurança dos(as) alunos(as).
Dê preferência ao uso do tênis que traz maior segurança para as crianças aocaminhar,
jogar bola, fazer Educação Física e etc.

3- Atendimento a Pais e/ ou Responsáveis
É de fundamental importância para um bom trabalho educativo, a
participação de Pais e/ou Responsáveis na vida escolar dos seus filhos.
Mas para mantermos a organização da rotina escolar e a segurança dos
nossos alunos alguns procedimentos relacionados
re
ao atendimento Pais
e/ou Responsáveis e de visitantes se fazem necessários:
O acesso de Pais e/ou Responsáveis à sala de aula será permitido
quando for solicitado por ocasião de algum evento.
Sendo assim, quando desejarem falar com o Professor
Professor ou Coordenação, dirijam-se
dirijam
à Recepção
do CA-UCPD.. O encontro com professores será agendado junto à Coordenação do Segmento de
Ensino, de acordo com o horário das aulas especializadas.
especializadas

DIAS DE AULAS ESPECIALIZADAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 2016
DIAS

1º ANO

2º ANO

3º ANO1

3º ANO2

4º ANO

5º ANO

FILOSOFIA

RELIGIÃO

FILOSOFIA

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA

INGLÊS

INGLÊS

SEMANA
2ª FEIRA

FILOSOFIA

RELIGIÃO
3ª FEIRA

INGLÊS

ARTES

INGLÊS

INGLÊS
4ª FEIRA
5ª FEIRA

ARTES

INGLÊS

FILOSOFIA

ED. FÍSICA

ED. FÍSICA

INGLÊS

ED. FÍSICA

ED.FÍSICA

MÚSICA

INGLÊS

INGLÊS

ARTES

INGLÊS

ARTES

INGLÊS

ARTES

ARTES

INGLÊS

RELIGIÃO

FILOSOFIA

RELIGIÃO

FILOSOFIA

RELIGIÃO

ED.FÍSICA
6ª FEIRA

4- Utilização do Laboratório de Informática e da Biblioteca
O computador e a internet são recursos e ferramentas
fundamentais para a inclusão social das crianças e
jovens na sociedade atual.
Sendo assim, o CA-UCPD disponibiliza a todos os
alunos, acesso à informação, nas diversas formas em
que esta se
e apresenta seja por meio do acervo delivros,
por meio de periódicos disponíveis na biblioteca do CACA
UCPD e por meio da internet.

Estes espaços de aprendizagem são importantes, por isso, seu(sua) filho(a) poderá utilizar o
Laboratório de Informática,mediante agendamento, no próprio Laboratório (Telefone: 3553-8370
ou 35539500).
Lembramos que os senhores ou seu(sua) filho(a), também poderão utilizar
o Laboratório para consulta ao WEBGIZ.
Para realização de Pesquisas, tanto no Laboratório de Informática
quanto na Biblioteca, o(a) aluno(a) deverá apresentar ao monitor o
roteiro da pesquisa elaborado pelo professor.

5 - Laboratório de Ciências
As aulas práticas no Laboratório de Ciências terão início, de
acordo com a demanda do conteúdo do Livro Didático e do
planejamento do(a) Professor(a) com a Coordenação
Pedagógica.

6-Horário de Aulas
É essencial que o aluno traga todo o material necessário às aulas. Portanto, organizar a mochila
de acordo com o horário de aulas é de fundamental importância.
7-Alimentação
Temos uma grande preocupação com a alimentação
de nossos(as) alunos(as), por isso, na cantina do CAUCPD, não vendemos guloseimas, refrigerantes,
frituras ou outros alimentos desses gêneros. Há uma
diversidade de lanches e salgados, sucos de polpas
de frutas e alimentos saudáveis que são devidamente
manipulados, permitindo, assim, a alimentação
adequada.
Pedimos aos Senhores que não enviem lanches para seu(sua) filho(a) que sejam biscoitos
recheados, frituras, chips, refrigerante, entre outros.
Ótimas opções para o lanche de seu(sua)
filho(a) são frutas, suco, sanduíche natural,
bisnaguinha, biscoito integral, iogurte, torta de
legumes, pãozinho caseiro ...
O objetivo principal destas orientações é
desenvolver com as crianças hábitos alimentares
saudáveis.

8- Horário do Recreio
O recreio do Ensino Fundamental Anos Iniciais ocorre no horário de 15:30minutos às 15:50
minutos e é monitorado pelas professoras, funcionários e coordenação, de acordo com
cronograma, previamente estabelecido.
CRONOGRAMA DE ORGANIZAÇÃO DO RECREIO
DIAS

QUADRA DO GINÁSIO

ÁREA LIVRE

2ª, 3ª E 4ª FEIRAS

FRANCISCO E JOÃO

MARIA APARECIDA E ELIZETE

2ª, 3ª E 4ªFEIRAS

FRANCISCO E JOÃO

CÉLIA E REGIANE

5ª E 6ª FEIRAS

FRANCISCO E JOÃO

MARIA APARECIDA E ELIZETE

5ª E 6ª FEIRAS

FRANCISCO E JOÃO

CÉLIA E REGIANE

SEMANA

ALINE E JOANA MONITORARAM ORECREIO TODOS OS DIAS
PROFESSORAS COLABORADORAS PARA AJUDAR NO MONITORAMENTO DO
RECREIO
2ª FEIRA – Ana Cristina / 3ª FEIRA – Lucielle / 4ª FEIRA – Selma
5ª FEIRA – Fadua / 6ª FERIA – Luciana

9 - FÓRUM DA FAMÍLIA

O fórum da família é um evento que a escola e a família têm oportunidade de discutir situações
diversas, através de debates, palestras, apresentações e outros de temas sugeridos pelos pais
e/ou responsáveis. Além disso, é uma oportunidade de vivenciar situações do cotidiano dos seus
filhos na escola, tais como atividades em grupo, apresentações e etc. A escola oferece atividades
extras no momento do fórum para as crianças.
“Educação a seis mãos”
Família + Aluno + Escola = SUCESSO
“A presença da família na escola significa cumplicidade entre aluno, escola e família”.

10 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

AI 1 e AI 2 são avaliações individuais, as crianças receberão bilhetes
bilhete com as datas e os assuntos que
serão avaliados antecipadamente.
AC – é uma atividade coletiva, as crianças farão estas
es as atividades em grupo e em sala de aula, elas
poderão ser iniciadas com atividades como pesquisa em casa, seleção de imagens e materiais diversos.
Todas essas atividades valerão ponto que serão estabelecidos de acordo com o roteiro da atividade.
ATIVIDADE AVALIATIVA PROCESSUAL – AI3
Tendo como base o documento síntese do Projeto Político Pedagógico,entregue a todos os alunos
matriculados nesta Instituição, referente ao Processo de Avaliação:
“ A avaliação para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio pauta-se
pauta
em:
- Observação, registro e reflexão acerca do pensamento e da ação do educando;
- Uso de vários instrumentos de avaliação sintonizados com os objetivos do grupo e com as necessidades
dos estágios subsequentes;
- Consideração do processo de aprendizagem e dos aspectos atitudinaisdemonstrados
atitudinaisdemons
pelos alunos,
mantendo um caráter contínuo e cumulativo.” (...) (página 14)
“Tanto para as AI´s, quanto para as AC´s, os instrumentos e os procedimentos
procedimentos poderão ser: observação,
teatro,, excursões(relatórios), atividades de livro e/ou caderno, pesquisa de campo, autoavaliação,
pesquisas bibliográficas, trabalhos, elaboração de jornais e revistas, tarefas de casa, avaliações orais,
avaliações com consulta,
nsulta, performances artísticas, portifólio e outros.” (...) (página 15)
A Avaliação Individual (AI 3),, de todas as etapas letivas será processual,
processual, ou seja, o(a) aluno(a) será
avaliado (a), diariamente, em diferentes atividades: realização dos deveres de casa, registros e resolução
de atividades no caderno, participação nas aulas, pesquisas, etc.
Para êxito de todos,, salientamos que é necessário que o(a) aluno(a) evite faltar às aulas ou, caso
aconteça, procure a professora ou a coordenação pedagógica para
ra apresentação de justificativas

que

serão analisadas e avaliadas.Observem que os alunos precisarão da ajuda da famíliapara organização e
apoio nas atividades que serão realizadas em casa. Lembramos ainda que as avaliações AI1, AI2 e AC
serão realizadas normalmente.
11- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Encontra-se na entrada da escola um mural com os horários e dias de trabalho dos responsáveis pela
coordenação administrativa, coordenação pedagógica, orientação educacional e demais funcionários.
Caso necessitem, entrar em contato com a funcionária da recepção e agendar um encontro.
Toda última segunda-feira do mês, de 16 às 17:15 horas, não haverá atendimento externo, porque os
funcionários estarão em reunião administrativa, sendo este nos dias:
Dia da semana
29/02/16
28/03/16
25/04/16
30/05/16
Segunda-feira

27/06/16
29/08/16
26/09/16
31/10/16
28/11/16

A Coordenação Administrativa e Pedagógica

