
Ensino Fundamental 1 – 1º ao 5º ano 

1. Direção, Coordenação e Corpo Docente:
a) A responsável pela direção é a Professora Aneliza de Souza Ferraz Abreu e a coordenadora do curso de Ensino Fundamental 1

no Colégio Monteiro Lobato/ Anglo é a professora Cristiane de Campos Maciel Rodrigues que estará à disposição dos pais e alunos
durante todo o ano letivo. O horário de atendimento da coordenação é de segunda à sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.
Para melhor organização, orientamos que as reuniões com a coordenadora ou com algum professor que participe do corpo docente
sejam agendadas previamente na secretaria do Colégio.

b) Professores do Ensino Fundamental 1:

TURMAS/TARDE PROFESSORES

1º Ano Taís Wandeplas Leite

2º Ano Gislaine Kelly dos Santos Andrade Oliveira

3º Ano Sheila Simões de Jesus

4º Ano Rozangela Alves da Silva Nogueira

5º Ano Carla Fadini

Inglês (1º ao/5º ano) Carolina Ponciano Gonçalves

Educação Física (1º ano/5º ano) Sandro Rodrigo de Oliveira

Arte (2º ano/5º ano) Bruno Dugois Grangeiro

Música (1º ano/5º ano) Paloma Montolio Batista

Espanhol (2º ano/5º ano) Rozangela Alves da Silva Nogueira

2. Carga Horária:
a) O Ensino Fundamental 1 estrutura-se em 200 dias letivos, compreendendo-se, basicamente, de aulas no período de segunda à

sexta-feira. O calendário anual está anexado na contracapa do caderno de recados.

3. Entrada e Saída de Alunos
- Período da tarde (1º ao 5º ano) 

 Entrada às 13h
 Saída às 17h30

Os horários das aulas extras encontram-se em anexo. Orientamos para que esses horários sejam rigorosamente respeitados.
- Somente será permitida a entrada na 2ª aula (13h50) em casos extraordinários e comunicados pelos pais ou responsáveis na

secretaria do colégio.

4. Uniforme
- O uso do uniforme é obrigatório. Haverá tolerância para alunos novos até o dia 28/02. 

5. Intervalo
a) O intervalo para o lanche tem duração de 20 minutos, das 14h40 às 15h.

    b) Os alunos poderão trazer o seu próprio lanche ou comprá-lo na cantina da escola. 

6. Inspetor de Alunos
O Colégio dispõe de um funcionário para atender às necessidades organizacionais.

7. Avaliações - para turmas do 2º ao 5º ano
a) O processo de avaliação compõe-se de 3 fases: prova bimestral, tarefas de casa e trabalhos de grupo ou individual. Cada fase

terá um peso de acordo com o grau de importância e abrangência do conteúdo. Desta forma, temos:

PB (prova bimestral)  – peso 6
TC (tarefa de casa)     – peso 3
T (trabalho)                – peso 1

b) Portanto, para a média bimestral, cuja nota para aprovação é 6,0 (seis), tem-se a seguinte equação:

MB = (PB.6) + (TC.3) + (T.1)
        10

    
    c) Simulado Anglo – para turmas do 3º ao 5º ano

  Haverá Prova Anglo em todos os bimestres realizados em dois dias consecutivos e sempre no início das aulas.
        As datas das provas estão programadas no calendário escolar. Os resultados das Provas Anglo poderão compor as médias
bimestrais.
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8. Trabalhos - para turmas do 2º ao 5º ano
a) Serão solicitados trabalhos relativos a cada disciplina (Português, Matemática, Ciências, História/ Geografia, Inglês e Espanhol)

bimestralmente, seguindo roteiros que as professoras enviarão no decorrer dos bimestres.

9. Relatório de Rendimento Mensal - para as turmas do 2º ao 5º ano
a) Nos meses de março, maio, agosto e outubro, ou seja, no meio de cada bimestre, será enviado aos pais um relatório que

demonstrará o desempenho do aluno no 1º mês do bimestre a que se referir. Caso o desempenho esteja insatisfatório, o Colégio
entrará em contato com a família e apresentará seu plano de ação, para que juntos, escola e família, possam auxiliar a criança a
superar eventuais dificuldades.

10. Relatório Bimestral - para turma do 1º ano
a) Às vésperas da Reunião de Pais, será enviado um relatório que conterá os objetivos pedagógicos do bimestre, as atividades

desenvolvidas pelo grupo e o desenvolvimento individual do aluno.

11. Projeto de Inglês – Spelling Bee – para turma do 1º ano
Através  da propostas Spelling Bee o inglês  fará  parte  do dia  a  dia  dos  alunos de forma lúdica,  divertida e  estará  relacionado ao

tema/conteúdo da apostila.
As aulas abordarão diferentes áreas de conhecimento e terão como base uma abordagem comunicativa, levando o aluno a explorar,

experimentar e vivenciar um outro idioma naturalmente, realizando tarefas concretas do cotidiano.
A professora titular da turma acompanhará as aulas, juntamente com a professora de Inglês.
Os alunos continuarão tendo duas aulas de Inglês que já fazem parte do currículo escolar.

12. Comunicação entre família e escola via caderno de recado.
a) Um envelope posicionado na contracapa do caderno de recados será o meio de envio dos comunicados mais extensos. Quando

enviarmos  esse  tipo  de  bilhete,  haverá  um  carimbo  especificando  a  data  do  envio,  como  indicativo  de  que  há  informação
importante. Esses comunicados devem ser retirados do envelope e ficar sob os cuidados da família. Já quando o bilhete for mais
simples e curto, o mesmo será colado.

13. Reuniões:
a) As reuniões de pais e mestres ocorrem a cada bimestre, momento em que as professoras relatam o desenvolvimento do grupo.

Porém, se houver necessidade de se tratar de situações específicas, a professora entrará em contato com a família. Da mesma
forma, é possível às famílias, através do caderno de recados ou da secretaria do Colégio, um agendamento com a professora da
turma ou com a coordenadora.

14. Prova de Recuperação para turmas do 2º ao 5º ano
a) A recuperação é paralela e concomitante durante todo o ano letivo.
b) Ao final  de cada  semestre,  o  aluno que não atingir  a  média 6,0,  estará  sujeito  ao exame de recuperação que passará a

considerar a média 5,0 como satisfatória.

15. Lição de Casa
a) A lição de casa é diária e faz parte do processo de avaliação. Portanto, trata-se de um compromisso de suma importância no

desenvolvimento escolar, fornecendo subsídios essenciais à aprendizagem.

16. Saída livre para turmas do 3º ao 5º ano
a) Há um formulário específico que deve ser retirado na secretaria do colégio, preenchido e assinado pelo responsável para que

o(a) aluno(a) possa ter saída livre - ir para casa desacompanhado. Este formulário será arquivado no prontuário escolar.

17. Utilização de celulares / iphones e similares
a) O uso de celulares, iphones e similares em sala de aula é proibido. A comunicação do aluno com a família, se necessário, deve

ser feita através da escola. 

18. No site da escola www.monteiroanglo.com.br, constam os seguintes itens:
a) Calendário anual.
b) Horários das aulas.
c) Fotos dos passeios e eventos.
d) Síntese das normas.
e) Listas de materiais.
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http://www.monteiroanglo.com.br/
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