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Há mais de 40 anos aprendemos, a cada dia, que a alma da criança é um mistério
inﬁnito de potencialidades que explodem aos nossos olhos pedindo a chance
de emergir para a vida. Aprender a respeitar este pequeno ser é respeitar a
humanidade e a fé em seu destino.
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Queremos nos afinar... buscar uma rede de entendimentos, nos alinhar.
Queremos que suas expectativas sejam as nossas expectativas.
Queremos trabalhar bem, trabalhar com qualidade, apresentar o mundo dos
saberes aos pequenos que nos chegam pelas suas mãos.
Apresentar um convívio social pleno onde as diferenças fazem a grande diferença.
Queremos ser e ter um ambiente acolhedor e afetivo.
Vamos nos ajudar, vocês como Família e nós como Escola. Vamos ser alicerce
um do outro, formando uma corrente estável, equilibrada e saudável.
Juntos, teremos o grande prazer de mostrar aos nossos meninos e meninas o
mundo com suas várias expressões.
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O fardamento é de uso obrigatório de segunda a quinta-feira, incluindo o de Ed. Física
para o Ensino Fundamental. Com objetivo de desenvolver a autonomia e a capacidade
de escolha do estudante, será opcional o uso da farda às sextas-feiras. Solicitamos uma
atenção especial ao uso de roupas e calçados adequados ao ambiente escolar.
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-
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Para turmas com aula de Educação Física às sextas-feiras será liberado o uso da camisa
do uniforme, mantendo a obrigatoriedade da bermuda e do tênis.

pelas auxiliares de classe até o horário de chegada dos professores.
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Avaliação inicial ou diagnóstica - através do levantamento de primeiras informações, possibilita a construção do planejamento adequado às necessidades e características dos alunos.
Avaliação formativa - promove uma ação pedagógica mais adequada a cada momento, pois proporciona o acompanhamento das diﬁculdades e progressos nos processos de ensino e aprendizagem.
Avaliação somativa - constata o alcance ou não dos objetivos e conteúdos propostos a cada etapa, redeﬁnindo metas e ações futuras.

No Ensino Fundamental - as atividades individuais e/ou coletivas, que expressam o
processo de aprendizagem dos alunos e os registros de acompanhamento realizados
pelos professores, sendo a sua síntese apresentada através dos boletins, dos indicadores
de aprendizagem e da auto avaliação do aluno, ao ﬁnal de cada uma das 3 unidades.

AOT – Aprendizagem ótima – 90% a 100%
AMB – Aprendizagem Muito Boa – 80% a 89%
AS – Aprendizagem Suficiente – 60% a 69%
AI – Aprendizagem Insuficiente – 0 a 59%
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Todas as circulares e recados da Ed. Infantil serão enviados por e-mail ou impressos e
expostos nos informativos na porta de cada sala. A partir do 1º ano, além de e-mails, a
agenda do estudante também poderá ser utilizada.

Antes de iniciar o período de adaptação, o espaço da Escola é reservado para que as
crianças do G1 ao G5 tenham um momento de familiarização com o ambiente e com a
nova professora. São três dias para as crianças do G1 e G2 e dois dias para as turmas do G3 e um dia para as turmas do G4 e G5.

,
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solicitadas, estarão disponíveis na Recepção da Escola, no ﬁnal do turno de aula.

,

Recomendamos a administração do menor número possível de medicamentos na
Escola. Cabe ao portador levar o remédio de volta, após término da aula.
Excepcionalmente, mediante autorização por e-mail, ministraremos medicamento
para febre.

à professora.
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A Escola e a cantina não disponibilizam lanches para educandos que, por algum motivo, esqueçam de trazer.
,

Educação Infantil (G1 ao G5) — às terças e sextas-feiras.
Ensino Fundamental (1 ao 5 Ano) — às sextas-feiras.
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Orientamos as crianças que não tragam o celular para a Escola. Além de uma possível
perda, observamos que é frequente o uso em momento inadequado. Tiram fotos,
mandam mensagens, fazem ligações, distraem-se nas aulas e isolam-se. Partindo
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será retido pela professora e devolvido ao portador do aluno no horário de saída;
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Solicitamos que, após o segundo toque de encerramento da jornada, permaneçam na
área coberta apenas portadores e alunos dos Cursos Livres. (12h30min/18h15min)
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“A relação social na esfera educacional implica no convívio com diferentes
repertórios culturais, e na construção da parceria entre Famílias e Escola.
Possibilita a promoção de uma aprendizagem que respeite, valorize e inclua
em seus conteúdos a diversidade, a solidariedade, o respeito, a autonomia e
a compaixão”.
Projeto Político Pedagógico
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A Escola tem, na sua metodologia, a aplicação de atividades que serão realizadas em
casa, com o objetivo de exercitar a responsabilidade e desenvolver a autonomia. Para
tanto, é necessário que o nosso educando seja estimulado pelo professor e pela família
a organizar o seu horário de estudo.
Vale ressaltar que as atividades de casa não devem estar além da capacidade do aluno e
muito menos ocupar todo o seu tempo livre. O brincar é também uma atividade importante para um desenvolvimento saudável.
Em casa, a criança já deve conhecer o conteúdo explorado na tarefa para se sentir
capaz de realizá-la sozinho com a responsabilidade e autonomia que se pretende. A
Escola concebe que o mais importante não é a quantidade e sim, a qualidade e o sentido que se dará no retorno à Escola. Nesse aspecto, é imprescindível que o educando
perceba a tarefa como algo positivo para o seu desenvolvimento. Cabe ao professor
esclarecer os objetivos da tarefa, para que o aprendiz se aproprie do teor da atividade,
buscando esclarecer dúvidas. Assim, a tarefa será executada por compromisso pessoal
e não apenas por uma exigência da Escola.
Ao retornar para a Escola, as respostas da tarefa são socializadas, confrontadas e discutidas, favorecendo assim uma nova situação de aprendizagem. É importante ressaltar
que as tarefas são introduzidas aos poucos, à medida que a escolarização avança.
Os responsáveis devem proporcionar condições adequadas para que as crianças realizem suas atividades com tranquilidade e com os recursos que precisam. O familiar,
sendo solicitado pelos ﬁlhos, deve orientá-los, mas deixando que executem com o
esforço próprio. Caso não consigam, é importante que deem esse retorno ao professor
para novos encaminhamentos. Aﬁnal, Escola e Família se complementam em prol do
desenvolvimento da criança.

“
“
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Demos início ao nosso projeto de Robótica Educacional no ano de 2009 e, hoje, ela está presente de várias formas no dia a dia dos nossos estudantes. A disciplina, ofertada para os alunos
dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, é baseada em projetos que oportunizam o "Aprender
fazendo". São vivências em que o fazer com as próprias mãos possibilita ao aluno
empreender na produção do resultado, materializando as próprias ideias e protagonizando a
aprendizagem. Assim, nos conectamos com as ideias do Movimento Maker, comumente sustentadas em recursos como EV3 Mindstorms, Arduíno, e-Lab, Spheros, notebooks, tablets,
softwares de programação, além de material escolar diversiﬁcado e reaproveitável.
O acervo de equipamentos é amplo e variado, contemplando inúmeras possibilidades de montagens, com a exploração e pesquisa de conteúdos diversiﬁcados. Eles permitem a montagem e
o teste de robôs autônomos ou programáveis, dando aos alunos o conhecimento de como
funcionam, podem ser controlados, interagem e atuam no ambiente, através dos motores,
sensores e atuadores.
Os softwares de programação são utilizados para iniciação à prática da codiﬁcação, com
jogos 'e animações, e também são essenciais para dar funcionalidade e sentido aos robôs construídos e/ou manipulados pelas crianças, trazendo um diferencial para o aprimoramento do
raciocínio lógico e matemático, e da concentração.
Com os alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º anos)
são realizadas atividades que promovem a experimentação da Robótica através da
interação das crianças com os robôs de forma lúdica. Também promovemos oﬁcinas com a
participação das famílias.
Curiosas e investigativas por natureza, as crianças encontram na Robótica um ambiente em
constante evolução, lúdico e que dá vazão ao seu potencial criativo. São oportunidades de
aprendizagens valorosas, que promovem o ganho de habilidades cognitivas, emocionais,
criativas, físicas e sociais; contribuindo com o desenvolvimento da criança em seu sentido
amplo.
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A tecnologia inﬂuencia a cultura e o comportamento da sociedade. Na educação, ela é um
agente transformador, à medida que possibilita outras formas de aprender e compartilhar
saberes. A Escola Girassol sempre busca acompanhar essas transformações e tem um projeto
de adoção de recursos tecnológicos já bastante consolidado, que agrega o uso de notebooks,
tablets, projetores, equipamentos de áudio, telões, aplicativos e Internet.
Como parte deste processo, destacamos a parceria que temos com o Educacional, um dos
maiores portais provedores de conteúdo pedagógico digital do país, disponibilizando-o para
uso dos nossos professores e alunos das turmas de 3º, 4º e 5º anos. Nele, são encontrados vários
conteúdos e atividades que contribuem com os estudos, proporcionando ainda um ambiente
adequado para pesquisa escolar. Trabalhamos também com o Aprimora, um aplicativo focado
nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa, com uma abordagem direcionada para a
aprendizagem adaptativa.
Por acreditar que as tecnologias não devem representar uma ﬁnalidade em si mesmas e, sim,
devem ser utilizadas como recursos facilitadores do processo cognitivo, a Escola vem trabalhando na capacitação contínua de seus proﬁssionais. Aﬁnal, não basta o acesso aos recursos, é
preciso estar engajado, saber selecionar os conteúdos relevantes e articulá-los nos contextos
de aprendizagem.

“
“
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