
EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ 
 

PAUTA DA 1ª REUNIÃO DE PAIS – 06/02/2017 
Horários: Manhã: Creche e infantil – 9h e Ensino Fundamental – 10h/ Tarde: Infantil e Fundamental – 13h30. 

 
PÁTIO – RECEPÇÃO DA EQUIPE GESTORA 

 Apresentação da Equipe Escolar; 

 Boas vindas e agradecimento por terem escolhido nossa escola; 

 Parceria com a família através do diálogo; 

 Comunicação entre família e escola – através da agenda do aluno; 

 Convite para participarem da APM/Conselho de Escola; 

 Apresentação do professor da turma e o número da sala – os pais acompanham o professor para salas. 

PROFESSORES - SALA DE AULA 

 Acolhimento aos Pais (Nutrição Literária/ Dinâmica de apresentação); 

 Apresentação do Professor (falar um pouco de você, as características de sua personalidade, por 

exemplo, suas expectativas para este ano, sua experiência, etc. – neste primeiro encontro o objetivo é 

criar empatia com os pais); 

 Proposta de trabalho para o ano letivo; 

 Rotina; 

 Lanche, aniversários: proibido trazer alimentos externos, bolo e lembrancinhas para escola. Esclarecer os 
motivos (segurança – recomendações nutricionais); 

 Livros Didáticos: livros novos, cuidados com o livro, encapar, não escrever nome com caneta, 1º ao 3º 

Anos LP/MAT – consumíveis. 

 Conversar sobre as mudanças na educação hoje: propostas mais condizentes com um trabalho voltado 

para o desenvolvimento e a formação de raciocínios e atitudes cada vez mais elaborados e não em um 

processo embasado na memorização. Solicitamos a compreensão e estamos disponíveis em caso de 

dúvidas. 

 Combinados sobre período de adaptação dos alunos, de acordo com cronograma. Casos específicos de 

bebês e crianças pequenas serão acompanhados individualmente e tratados sempre que necessário com 

as famílias. 

 Combinados como será o recebimento e a saída dos alunos (primeiros dias e restante do ano). 

 Horário de entrada e saída dos alunos/ Abertura dos portões. 

 Combinados sobre kits da mochila, objeto de apego (creche), uniforme - uso diário, uso de tênis. 

 Material escolar. 

 Acompanhamento da agenda escolar (família deverá preencher a capa com os dados do aluno, calendário 

do mês, bilhetes, avisos serão colados na agenda e deverão ser vistados pelos responsáveis); 

 Faltas: deverão ser justificadas, em caso de doença com atestado médico; 

 Medicamentos: programar o horário para que não coincidam com o período em que o aluno fica na escola. 

Em caso de impossibilidade, somente poderemos medicar com receita médica datada (atualizada).                   

 Dia do Brinquedo.  

 Aparelhos eletrônicos - a escola não se responsabiliza (proibido trazer celulares, tablets e afins). 

Solicitamos parceria e acompanhamento das famílias neste sentido. 

 Saída dos alunos: responsáveis pela retirada, preenchimento da autorização do transporte escolar ou 

autorização para alunos que irão embora sozinhos; 

 Preenchimento das fichas: alergia, restrição alimentar, entrevista com os responsáveis. 

 Preenchimento da Assinatura da lista de presença. 

 Apresentação dos Professores de Educação Física e Arte da turma (Ensino Fundamental): professores 

passarão nas salas de aula conversando com as famílias.        

 

OUTROS ITENS ESPECÍFICOS DA TURMA:  
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