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REUNIÃO DE PAIS 

 

Profº. Suzete Terezinha de Abreu Sousa                                                     Ano/série: 5º ano A  

Data: 05/03/13                            Horário: 18:30 horas                       Bimestre: 1ª reunião 

 

PAUTA DA REUNIÃO 

 
 

01- Apresentação do Professor: 21 anos como professora, 13 anos no Ensino Infantil (Creche São 

Cristovão) e 08 anos no Ensino Fundamental (EMEF Profª “Hilda Weiss Trench”); 

02- Agradecimentos e colaboração dos pais: 

 Material escolar: ficou na escola (pastas, caderno de desenho, sulfite e caderno brochurão) – 

cada aluno ficará responsável pelo seu material (preparar os alunos para o 6º ano); 

 Tarefa de casa: 2ª a 5ª feira (10 tarefas realizadas valerá um ponto nas provas) e quando 

iniciar o Projeto Período Integral as tarefas serão realizadas na escola; 

 Acordos de sala: dever do aluno (respeitar o colega) e direito do aluno (ser respeitado); 

 Dificuldades dos alunos: leitura e interpretação – investimento na turma: leitura; 

 Como serão essas leituras: leitura estudada (cada dia um aluno levará uma pasta com texto 

para leitura e no dia seguinte terá que ler para os seus colegas e dizer do que se trata), Pasta de 

leitura (serão distribuídas 10 pastas com livros diferentes – ler na casa prá família); Projeto 

Ler é Legal (acervos literários diferenciados – todas as 5ª feiras); todas as 6ª feiras haverá 

desafio (cada semana uma matéria diferente com questões para estudos); 

03- Combinados: conversar com o filho sobre prestar atenção na aula (conversas atrapalham a 

aprendizagem) – os conteúdos do 5º anos são difíceis; 

 Uniforme – providenciar para aqueles que ainda não tem (identificador); 

 Proibido: chicletes, doces, MP3, celular, boné, balas e outros (motivo de confusão); 

04- Conteúdos do 1º bimestre: matérias mais difíceis, a saber: 

 Matemática – ¼ de giro (fração) 

 Língua Portuguesa – encontros vocálicos, consonantais e dígrafos; 

OBS: NÃO DEIXAR O SEU FILHO FALTAR – (atrapalham o rendimento escolar); 

05- Educação Física: todas as terças-feiras, das 09:20 às 10:10 horas (usara roupas e calçados apropriados 

– não é permitido o uso de sandálias, chinelos, brincos de argola, anel, saias, pedir para as meninas que 

prendam o cabelo se o mesmo for comprido – pensando sempre no aluno para se evitar acidentes); 

06- Entrega do Organograma da classe (segue em anexo); 

07- Falar com a professora: todas as segundas-feiras no HAC das 18 às 21 horas (agendar); 

08- Colaboração dos pais: professora e pais trabalhando juntos; 

09- Espaço do tira dúvidas e questionamento; 

10- Mensagem final: “ Bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam a pensar” 
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