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REUNIÃO DE PAIS 
Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 1 

 

  

Prezadas famílias 

No próximo sábado, 19/5, conforme calendário anual, faremos nossa segunda 

reunião de pais!  

Convidamos vocês para esse encontro, em que falaremos sobre os projetos e 

estudos realizados ao longo do 1º trimestre e sobre os trabalhos a serem 

realizados na série no 2º trimestre.  

A reunião acontecerá na sala da turma, das 8h às 9h30. 

Na reunião referente ao 3º ano, dedicaremos um tempo para tratar do assunto 

“avaliação”. Pedimos que encaminhem suas dúvidas sobre esse tema com 

antecedência, para que possamos organizar uma reunião ainda mais 

produtiva. Por meio deste link AQUI, chega-se a um campo específico para o 

registro e envio de questões.  

Ressaltamos que as reuniões de pais são momentos coletivos preparados para 

informarmos a proposta pedagógica. Caso tenham dúvidas específicas, sobre 

as quais preferem conversar antes da reunião, estamos à disposição para 

atendê-los. 

Lembramos que, conforme o nosso Guia de Convívio, “durante as reuniões de 

pais não é permitida a presença de alunos na escola. A presença dos alunos na 

reunião não é indicada porque, nesses encontros, são discutidos aspectos da 

organização escolar de que eles não precisam se inteirar. Quanto à presença 

dos alunos no pátio, é também vetada, em favor da segurança dos alunos e de 

uma melhor execução dos trabalhos de manutenção e limpeza realizados nesse 

horário.” A atenção da equipe estará toda voltada ao encontro com as famílias 

neste importante momento de compartilhamento dos nossos projetos e modos 

de conceber e realizar nossa prática. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAMNy8tQXBTpno8hGoZXiiMDJaUQOiYYL_8Lfc-2Wdib0MXg/viewform


Contamos com a compreensão de todos e reafirmamos que esses encontros são 

mais significativos quando têm a ampla participação de vocês. 

Até sábado!   

 

Profa. Ana Clara Bin 

Coordenação pedagógica – 2º ao 5º ano do EF1 
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