
 REUNIÃO DE 

FAMÍLIAS E 

RESPONSÁVEIS 

2014 

EMEF EJA “ Professor Admardo Serafim de Oliveira” 



Pauta da Reunião 

  

  Diálogo sobre a proposta Pedagógica da escola; 

  Acompanhamento das(os) estudantes quanto a 

assiduidade, pontualidade e comprometimento 

escolar, 

  Desafios da estrutura física dos espaços; 

  Encaminhamentos de Ações conjuntas: 

  Obrigações legais da escola quanto aos alunos 

adolescentes faltosos. 

 



O que vocês sabem sobre a Escola 

Professor Admardo Serafim de 

Oliveira? 

 

O que desejam saber? 

 

O que esperam da Escola Admardo 

Serafim de Oliveira? 
 



O que esperamos das famílias? 
 

 

 

 

 Participação na construção da Proposta Pedagógica da 

Escola; 

 Fiscalização dos recursos recebidos e investidos pela Escola; 

 Acompanhamento e incentivo das(os) filhos(as) e/ ou 

responsabilizáveis no desenvolvimento do trabalho estudantil; 

 Parceria com a Escola. 

 



Importância da família no 

acompanhamento escolar 

das(os) estudantes 

Orientar as (os)  filhas(os) para o uso de celulares e 

outros objetos eletroeletrônicos; 

Uniforme(opcional); 

Realização das atividades em casa e das ACCs; 

Acompanhamento das produções realizadas em sala 

de aula. 

 



Importância da família no 

acompanhamento escolar das(os) 

estudantes 

Justificativas das faltas e atrasos, 

preferencialmente através de atestados e/ou 

bilhetes; 

Acompanhar o desempenho escolar da(o) 

filha(o). 

Comunicar-se com a escola uma vez por semana 

(por telefone- 33158606) 



 

 Língua Portuguesa 

 Língua Inglesa (somente no 2º segmento) 

 Matemática 

 Ciências 

 Geografia 

 Artes 

 História 

 Educação Física 

Disciplinas contempladas no currículo do 1º e 

2º segmento e a articulação do trabalho em 

dupla: 



Hora - Aula: 

2 a 3h diárias de aula 

 O(a) estudante é responsável pelo 

seu roteiro do dia; 

 Acompanhamento da família nas 

atividades não presenciais; 

 Trabalhos variados com prazo de 

entrega definido. 



Autonomia do(a) Estudante 
 

 Atenção em sala  de aula; 

 Respeito aos/às demais colegas e professores/as na rotina do 

dia a dia bem como a diversidade; 

 Produção de atividades diárias; 

 Anotações de tudo o que foi visto em sala; 

 Chegar no horário; 

 Não esquecer  o material solicitado em casa; 

 Não acumular conteúdo; 

 Sair no horário e comunicar-se com a coordenação, pedagoga 

e direção quando necessário. 

 



Processo de Avaliação 

Ensino aprendizagem 
 

As atividades são avaliadas a partir dos 
objetivos trabalhados, utilizando os 

seguintes conceitos: 

  

A – Atingiu o objetivo 

AP – Atingiu Parcialmente 

NA- Não Atingiu o objetivo 

NAV- Não Avaliada 

NF- Não Frequenta 

 

 



OBRIGAÇÕES LEGAIS DA ESCOLA 

QUANTO AOS(ÀS)  ADOLESCENTES 

FALTOSOS(AS) 
 A frequência às aulas e às atividades regulares  é 

de fundamental importância, visto que o número 

de faltas permitido aos(as) estudantes, de acordo 

com a Lei 9394/96, é de 25% do total das horas 

letivas. Caso exceda, a escola deverá encaminhar 

os casos ao Conselho Tutelar/ Ministério Público, 

para que as referidas famílias possam ser 

acionadas. A partir desse ano a escola fará um 

levantamento de faltas a cada trimestre. 





As aulas de campo realizadas até 

o momento foram: 
 

18, 20 e 22/03 = Visita ao Museu MAES – 

Vespertino 

 

25/03 = Conhecer cidade de Vitória (Av. Beira 

Mar e Praia de Camburi) – Vespertino 

 

28/03 = Conhecer o bairros dos alunos 

(Caratoíra, Santo Antônio, São Pedro) - Matutino 



SEMINÁRIOS 2014 

15/4 - Mulheres: Políticas da Cidade de Vitória 

30/5 - Homofobia: Conceitos e Políticas da Cidade  de 

Vitória 

07/8 - Pessoas com Deficiência: Vidas e Políticas na 

Cidade  de Vitória 

07/11 – Cultura Afrobrasileira e Religiões de Matriz 

Africana na Cidade  de Vitória 

03/12 – Seminários de ACC's  

11/12 - Formatura dos Concludentes 



AGRADECEMOS ÀS 

FAMÍLIAS E AS 

CASAS POR 

COMPARECEREM À 

REUNIÃO!! 


