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PREZADOS ALUNOS, 
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS…

É com prazer que publicamos o nosso primeiro informativo de 2020!

 O estudante não deve sustentar-se apenas na competência da 
escola, no professor, no suporte de seus pais e colegas, ele tem que 
assumir o estudo como sua responsabilidade. Neste início de ano            
escolar, um estudante legítimo, com maturidade e consciência deve       
realizar um balanço de como está conduzindo suas atividades de estudo. 

 Entrar em contato com as fraquezas, insucessos, frustrações e 
dificuldades e também com suas habilidades, facilidades e sucessos de 
forma verdadeira. 

 Sabendo disto, respeitando suas habilidades e dificuldades, traçar 
metas de forma a avançar nos estudos.

 Para conseguir maximizar suas potencialidades e minimizar o 
tempo despendido você deve, principalmente, ter um plano de estudo 
bem esquematizado para a sua rotina. A organização e a disciplina são 
dois fatores fundamentais nos estudos.    
                          
 Damos as boas vindas e juntos queremos, nesse novo ano letivo, 
fortalecermos o Respeito, o Diálogo, a Participação, a Solidariedade e a 
Autonomia.

Equipe Diretiva. 



EQUIPE PEDAGÓGICA

Diretora: Regiane Pratta 
regiane.sampaio@anchieta.br 

Coordenadora Pedagógica: Josilene Godoy 
josilene.santos@anchieta.br 

Psicóloga Escolar: Elaine Gaspari
elaine.gaspari@anchieta.br 

Orientadora Educacional: Lara Liba

SECRETÁRIAS 

Ana Lucia – aferreira@anchieta.br 
Anne – anne.costa@anchieta.br
Darlene – dgoncalves@anchieta.br

  

4527-3453



CALENDÁRIO

27/01 – Início do ano letivo;

28/01 a 31/01 – atividades diagnósticas; 
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24/02 – Aulas Suspensas;

25/02 – Feriado de Carnaval;

26/02 – Aulas Suspensas;

29/02 – Reunião de Pais para apresentação do corpo docente; fe
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02/03 – Uso obrigatório do uniforme completo para todos os alunos; 

02/03 a 18/03 – Período de avaliações da 1ª Etapa; 

19/03 – Olimpíada Canguru de Matemática;

23/03 – 2ª chamada referente às avaliações do mês de março;m
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COMPOSIÇÃO NOTAS FUND I

1OS ANOS 
 

Portfólio Avaliativo  
Avaliação contínua 

 
 

 

2OS e 3OS ANOS 
 

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, INGLÊS, HISTÓRIA, GEOGRAFIA E LÍNGUA PORTUGUESA  
ETAPA ÚNICA 

Avaliação Atividade  
8,0 2,0 

 
 

ARTE 
 

ETAPA ÚNICA 
/2 Atividade Avaliativa  Atividade Avaliativa  

10,0 10,0 
  
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
ETAPA ÚNICA 

Avaliação Contínua 
10,0 

 
 

4OS E 5OS ANOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA CIÊNCIAS E INGLÊS,  
 

ETAPA 1 ETAPA 2 
/2 Avaliação Atividade   Avaliação Atividade 

8,0 2,0 8,0 2,0 
 
 ARTE  

ETAPA ÚNICA 
/2 Atividade Avaliativa Atividade Avaliativa 

10,0 10,0 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

ETAPA ÚNICA 
Avaliação Contínua 

10,0 
 



COMPOSIÇÃO NOTAS FUND II

6º AO 8º ANO 
 

MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA CIÊNCIAS E INGLÊS 
ETAPA 1 ETAPA 2 

/2 Avaliação  Atividade   Avaliação  Atividade  

8,0 2,0 8,0 2,0 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 

/3 Avaliação  Atividade  Avaliação  Atividade Avaliação de 
Literatura 

8,0 2,0 8,0 2,0 10,0 
 
 
 
 
REDAÇÃO 

ETAPA 1 ETAPA 2 

/2 Avaliação  Atividade   
Avaliação   

Será realizada nas 
aulas de Redação 

Atividade 2 

8,0 2,0 8,0 2,0 
 
 
 

 
 
 

FILOSOFIA / ARTE  
ETAPA ÚNICA 

/2 Atividade  Avaliação  
10,0 10,0 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA / CULTURA DIGITAL 

ETAPA ÚNICA 
Avaliação Contínua 

10,0 
 



CÁLCULO DA MÉDIA
 

  Aluno A: Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E 
1º trim:  2.0 x 1= 2 8,0 x1 = 8 6,0 x 1 =6 5,0 x 1= 5 4,0 x 1 =4 
2º trim:  8,0 x 2 = 16 5,0 x 2 =10 5,0 x2 =10 4,0 x 2x= 8 6,0 x 2 = 12 
3º trim: 5,0 x 2 = 10 2,0 x 2 = 4 4,0 x2 =8 6,0 x2 = 12 5,0 x 2 = 10 
Total de pontos  28 pontos 22 pontos 24 pontos 25 pontos 26 pontos 
Média final 28/5=5,6 22/5=4,4 24/5=4,8 25/5=5 26/5=5,2 

PSICOLOGIA PARA QUÊ?
 Na função de Psicólogo Escolar utiliza-se, por princípio, os            
métodos e técnicas psicológicas, no âmbito da escola, com o objetivo de 
contribuir para o melhor ajustamento global do aluno, de colaborar com o 
corpo docente, coordenação pedagógica e direção e de favorecer a         
integração da escola com a família do aluno.

 Na prática, constitui-se de orientação, aconselhamento e                             
assessoramento de queixas, quanto a variáveis psicológicas,                
comportamentais e de aprendizagem dos alunos e, se necessário,          
encaminhamento e acompanhamento com profissionais externos para 
avaliação/tratamento. Para os 9os anos do Ensino Fundamental e 3as 
séries do Ensino Médio, Orientação Profissional. 

Elaine Gaspari



PROJETO LINGUAGEM-REDAÇÃO
“Cada vez mais a redação mostra sua importância”

Escrever é uma habilidade, é uma prova de que você está em sintonia 
com o mundo em que vive e sabe se expressar diante dele. Essa              
habilidade tem sido cada vez mais cobrada, não só nos vestibulares, mas 
também no mercado de trabalho. 

Por essa razão, em 2014, as Escolas Pe. Anchieta deram início ao projeto 
Linguagem-redação, com o objetivo de otimizar o trabalho de produção 
de texto no Ensino Médio. Para esse ano, o projeto atenderá também os 
9os anos do Ensino Fundamental.  

As aulas de redação do projeto acontecem no período da tarde. Nessas 
aulas é trabalhado, principalmente, o modelo de redação do ENEM, com 
temas sociais da atualidade que levem a uma reflexão sobre a nossa      

NOVIDADE! ORIENTADOR 
EDUCACIONAL.

O Orientador Educacional tem como objetivo atuar dentro do ambiente 
escolar auxiliando o aluno em sua organização e no desenvolvimento do 
hábito de estudo, além de oferecer recursos e métodos necessários 
para a aprendizagem.

O profissional planeja e executa ações individuais e grupais, visando 
uma integração entre escola e família para garantir o desenvolvimento 
acadêmico dos alunos.

Lara Liba



realidade. É um momento de diálogo, orientação e muita intervenção 
sobre a escrita dos alunos. 

Toda redação produzida é avaliada e pontuada como uma prova. Por isso, 
é de extrema importância o comprometimento e assiduidade dos alunos 
nas aulas de redação do período da tarde, uma vez que as notas dessas 
redações, juntamente com as avaliações e atividades de classe,          
comporão a média trimestral de Português. 

Então, fiquem atentos ao calendário dessas aulas. 

Bom ano a todos! 
Profa. Lúcia A.G.T. Figueiredo Pires – Linguagem-redação

AVALIAÇÕES DO 1º TRIMESTRE – MARÇO 
1ª  ETAPA  -  Avaliações das Disciplinas da Base Nacional Comum



DATAS DAS AVALIAÇÕES DO 4º E 5º ANO
4º anos A e B  - 1ª etapa - março
09/03 – Inglês
11/03 – Geografia
13/03 – Ciências
16/03 – Língua Portuguesa
18/03 -  História
20/03 – Matemática

4º anos A e B - 2ª etapa - abril
01/04 – Inglês
03/04 - História
07/04 – Ciências
09/04 – Língua Portuguesa
13/04 – Geografia
15/04 – Matemática

5º anos A e B - 1ª etapa - março
09/03 – Inglês
11/03 – Geografia
13/03 – Ciências
16/03 – Língua Portuguesa
18/03 -  História
20/03 – Matemática

5º anos A e B - 2ª etapa - abril
01/04 – Inglês
03/04 - História
07/04 – Ciências
09/04 – Língua Portuguesa
13/04 – Geografia
15/04 – Matemática

 

 



PRIMEIRA SEMANA DE AULA DOS 
1OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nossa primeira semana de aula foi incrível, alunos felizes, famílias         
acolhidas e equipe motivada para mais um ano de muito aprendizado, 
descobertas e prazer em estar em nossa escola.

Realizamos as apresentações dos alunos nas próprias dependências da 
escola. Brincamos, assistimos vídeos pedagógicos que posteriormente 
foram trabalhados em sala de aula. Dinâmicas também fizeram parte da 
nossa semana.

Construímos os combinados e em uma roda conversamos sobre direitos 
e deveres, estabelecendo, assim, a boa convivência e um ambiente 
escolar saudável.



PRIMEIRA SEMANA DO 
FUNDAMENTAL II

Nossos alunos dos 6o ao 9 o ano iniciaram o ano respondendo um    
questionário sobre hábitos de estudos e organização do tempo.



DESEJAMOS A TODOS 
UM EXCELENTE ANO LETIVO!



Obrigado!


