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ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO
Em 19.02.2019

Senhores pais, senhoras mães,
A Educação Física escolar objetiva o desenvolvimento de habilidades corporais que auxiliam
o processo cognitivo, psicológico e afetivo. Além disso, fomenta as competências necessárias para o
exercício da cidadania.
O foco da cultura do movimento corporal se processa por meio de práticas integradas ao
plano pedagógico. Atendendo a essa concepção educativa, proporcionamos atividades que envolvem
movimento e convivência em espaços específicos: quadra esportiva e piscina. Para que as crianças
vivenciem plenamente as referidas atividades, solicitamos a colaboração dos senhores e das senhoras
quanto à observação dos dias em que as realizamos e dos acessórios necessários.
1. EDUCAÇÃO FÍSICA: ver dia da aula da turma. Uniforme: camiseta de uso diário e short
azul celeste (de “lycra” para as meninas e de tecido para os meninos, conforme modelo especificado
pela escola).
AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TURMAS
DIAS
o
1 “A”
Terça-feira
o
1 “B”
Terça-feira
o
1 “C”
Quinta-feira
o
1 “D”
Quinta-feira
o
1 “E”
Terça-feira
o
1 “F”
Terça-feira
2. RECREAÇÃO NA PISCINA: A criança deverá trazer, numa sacola, roupa de banho, toalha
e pente, tudo devidamente identificado a fim de evitar-se troca de objetos. Deve também vir sem
uniforme, trajar roupa fácil de vestir e sandálias simples. Em virtude do período chuvoso e de algumas
crianças apresentarem sintoma de gripe, iniciaremos esta atividade a partir do mês de março.
Aguardem lembrete na agenda.
Esclarecemos, ainda, que os senhores pais e senhoras mães poderão conversar com a
professora dos(as) seus(suas) filhos(as), semanalmente, na sala de aula do(a) aluno(a), conforme
cronograma a seguir:
CRONOGRAMA - ATENDIMENTO AOS PAIS
TURMAS

DIAS

HORÁRIOS
8h às 8h50min

PROFESSORAS
a:

A

Segunda- feira

Prof Núbia

B

Segunda-feira

8h50min às 9h40min

Profa: Adriana

C

Sexta-feira

9h às 9h50min

Profa: Gislane

D

Sexta-feira

11h às 11h50min

Profa: Thaís

E

Segunda-feira

13h40mim às 14h30min

F

Sexta-feira

14h às 14h50min

Profa: Conceição
Profa: Marina

Certos de contarmos com sua atenção e apoio para o desenvolvimento dessas atividades,
pomo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

