
 

 
 

Informativo – Junho 

 

AVISOS GERAIS 

Representantes de turma: Destacamos que agora as turmas de 6º  ao 9º ano possuem 

uma “mãe representante de turma”, as mesmas gerenciam um grupo com a finalidade de 

intermediar questões escolares. Salientamos que nós Escola estamos, como sempre estivemos 

a disposição das nossas famílias, pois somos parceiros nesse processo. 

Compromissos de casa: Lembramos que os compromissos de casa são postados 

diariamente no aplicativo W3 na aba “agenda do aluno” para que possam ser consultados pelos 

responsáveis. Conforme tutorial (vídeo) enviado via WhatsApp. 

Uso do celular:  Atendendo a solicitação dos pais, os alunos que por alguma 

particularidade necessitam trazer o celular para a escola devem deixar o mesmo na “caixa do 

celular” de sua turma para ser retirado ao final da aula, caso os responsáveis necessitem se 

comunicar com as crianças durante o período escolar, pedimos que entre em contato com a 

escola via WhatsApp coorporativo das professoras ou Coordenadoras. 

Garrafa de água e máscaras: reforçamos que a garrafa de água (Jardim I ao 9º ano) 

assim como a máscara e suas devidas trocas devem ser enviados para a escola. Sabemos que o 

uso de máscara não é obrigatório, no entanto tendo em vista o aumento no número de casos 

estamos orientando o uso para a segurança de todos. 

Entrada/ saída da escola: pedimos que as famílias não fiquem dentro do pátio da Escola 

conversando entre si, pois as crianças ficam soltas, o que é perigoso, gera tumulto e dificulta a 

chamada pelo microfone. Lembramos também que só é permitido embarque e desembarque 

em frete a escola, é importante ficar atento (a) ao horário de saída da turma para que seu carro 

não fique parado em frente a Escola por mais tempo que o permitido pela CETRAN-PR. 

 

 

 



 

 
 

Horários de entrada e saída 

Manhã Tarde 

Entrada: a partir de 7H para alunos de 

período integral 

7H20min para alunos de meio período. 

Inicio da aula: 7H30min 

Saída:  

Fundamental I e 6º ao 8º ano 12H 

9º ano:  

Segundas e Sextas: 12:00 

terças/ Quartas e Quintas: 12:45 

Entrada: a partir de 12h45min 

Inicio da aula: 13h15min 

Saída:  

Integral, jardim I e jardim II: a partir das 17H 

Fundamental I (1º a 5º ano): 17H 30min 

Fundamental II: a partir de 17H45min 

Horário limite 19H para alunos do período 

Integral. 

 

• Saída antecipada: caso necessário deve ser solicitado para a coordenação do setor: 

FABIANA (ED. Infantil 1º e 4º ano): 98734-2727 

SILVANA (5º ano e Fundamental II): 98861-3625 

 

Alunos sintomáticos: lembramos que seguindo o protocola da vigilância 

sanitária durante este período de pandemia caso o aluno apresente algum sintoma 

(dores no geral) o mesmo será encaminhado para a sala de isolamento e  os 

responsáveis comunicados para que venham busca-los de imediato, para o retorno é 

necessário a apresentação de liberação medica e/ou teste negativo para COVID-19. 

 

 

 

 



 

 
 

   DATAS IMPORTANTES:  

30/05 à 10/06 – Aconteceram os ateliês de recuperação referente a nota do 1º bimestre, cada 

professor coordenou o trabalho dentro de sua turma/ disciplina. 

20/06 à 24/06 – 2º V.A do 2º bimestre conforme cronograma que será enviado pela 

professora. 

27/06- Liberação das notas no W3 ( Ateliês de recuperação, 1º V.A do 2º bimestre e 

conferência). 

09/06 à 15/06 - Semana de revisão para V.A’s , é importante que o (a) aluno(a) não falte. 

30/06- V.A de 2º chamada referente a 2º V.A do 2º bimestre, mediante apresentação de 

atestado médico. 

01/07 -Festa Folclórica (interna) 

02/07 - Reunião de pais e mestres. 

04/07 à 15/07 – Férias, com retorno 18/07 

 

O QUE ACONTECEU NA INTERATIVA? 

• No dia 30/05 o 4º ano manhã recebeu a visita do Sr. Clóvis Casagrande, pai da 

aluna Giovana 4º manhã e Guilherme 6º manhã, para falar sobre educação 

financeira. 

• Nos dias 07 e 08/06 as turmas do 1º ano participaram de um piquenique, onde 

cada aluno trouxe o prato preferido da sua família. 

• Os professores de Língua Portuguesa/ Interpretação estão promovendo uma 

campanha para revitalizar a biblioteca da escola, por meio do projeto “O livro 

que mudou a sua vida” lançado no Instagram da Escola (@escolainterativa1). 

• No dia 14/04 as turmas do 7º Manhã e 9º ano realizaram uma aula descoberta 

com o professor Bruno e Vanessa Ristow, no entorno da escola para verificar a 



 

 
 

aplicação da língua portuguesa em placas, outdoor, muros e fachadas de pontos 

comerciais e trazer para estudo em sala de aula. 

• Com objetivo de aguçar o interesse dos alunos pela leitura, o professor Bruno 

está trabalhando os livros literários solicitados na lista de materiais, em sala de 

aula com leitura compartilhada. Está é uma forma de aprimorar a interpretação 

dos alunos. 

• No dia 12/05 os alunos das  turmas do 5º Manhã e Tarde foram em aula de 

campo até a Escola de Trânsito, onde aprenderam algumas noções básicas de 

trânsito e participaram da campanha de arrecadação de lacres, que serão 

trocados por cadeira de rodas para pessoas que sofreram acidentes de trânsito.  

• Do dia 31/05 a 03/06 os alunos das turmas: 5º ano manhã e tarde, 6º e 7º ano 

trabalharam ateliês na disciplina de matemática com os temas: 

5º manhã e tarde: Números decimais no dia a dia. 

6º ano: Polígonos nas placas de trânsito. 

7º ano: Operações com números inteiros na medida de tempo, introdução a 

números inteiros e medida de comprimento. 

 

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA INTERATIVA? 

• 13/06 - A turma do Jardim II Realizará uma aula de campo para visitar um pinheiro, 

parte do projeto da turma para a Mostra Científica Cultural.  A ideia surgiu quando a 

aluna Maria Fernanda encontrou um pinhão no chão durante um passeio e trouxe para 

mostrar na sala para os colegas. 

• Ao logo do mês de Junho as turmas do 1º manhã e tarde estarão acompanhando o 

crescimento dos “bebês feijões”. A atividade está sendo realizada para trabalhar o 

conteúdo de matemática. 

• A partir do dia 13/06 as turmas do 2º ano manhã e tarde estão construindo brinquedos 

com sucata. Essa atividade faz parte dos trabalhos de conferência. 

• 14/06 – As turmas do 3º manhã e tarde farão uma aula passeio ao HiperMercado Big, 

para trabalhar conceitos de educação financeira. 

• 20/06-  A turma do 4º Manhã participará de uma aula descoberta: visita ao rio Bacacheri 

para realizar observações sobre os cuidados com o rio. 



 

 
 

• 13/06 – A turma do 4ºManhã irá receber a visita do Sr. Alberto Frohlich que fez uma 

viajem em um Fiat 147 pela América Latina. 

• No dia 13/06 a turma do 5º ano tarde realizará ateliês de Língua Portuguesa, como 

revisão e fixação do conteúdo de Substantivos e Pronomes, importante que os alunos 

não faltem nesta data. 

• 14/06 o 5º Tarde realizará uma entrevista online com Isabela Marioto do Projeto Teto, 

em um trabalho sobre “Heróis Anônimos” 

• A partir do dia 27/06 os alunos do 5º ano tarde estarão trabalhando com ateliês de 

dialetos nordestinos. 

• No dia 14/06 os alunos do 6º e 7º  ano participarão dos ateliês de recuperação de 

história produzindo jogos com o tema: 6º ano- Egito, 7º Ano-Feudalismo. 

• No dia 29/06 os alunos do 8º e 9º ano participarão dos ateliês de recuperação de história 

produzindo jogos com o tema: 8º - Revolução Francesa, 9º - 1º Guerra Mundial.  

• Nos dias 29/06 e 30/06 a Escola Interativa estará proporcionando dois dias de cotonete 

gigante e castelinho, em virtude do mau tempo ocorrido na festividade de páscoa, 

atendendo a pedidos traremos os brinquedos mais aclamados. 

• Os representantes das turmas de Fundamental II:  

6º manhã: Isabela e Sophie 

6º tarde: Alícia e Pedro Honorato 

7º manhã: Maria Cecilia e Maria Luiza 

7º tarde: Julia Maggi e Isabela  

8º ano: Anna Beatriz e Maria Clara 

9º ano: Cristina e Maria Fernanda 

Iniciarão uma campanha de arrecadação de jogos e livros com a finalidade de utilizarem 

no horário do recreio. 

 

NOSSOS PROJETOS 

Arte e Cultura: 

As turmas de 4º ao 9º ano estão participando do projeto Arte e Cultura Poliedro cujo 

tema é SEMANA DE ARTE MODERNA. 

• O 4º ano manhã participará na categoria cartaz sob a orientação da Prof. Duda. 

• O 4º ano tarde participará na categoria retrato sob a orientação da Prof. Duda. 



 

 
 

• As turmas de  5º ano manhã e tarde participarão na categoria poema visual sob a 

orientação da Prof. Duda. 

• O 6º ano participará na categoria pintura sob a orientação da Prof. Leni. 

• 7º ao 9º ano participará na categoria desenho sob a orientação da Prof. Leni. 

• O 9º ano participará na categoria fotografia-street sob a orientação do Prof. Bruno. 

• No dia 27/06 acontecerá uma votação interna com exposição na pracinha da Escola para 

selecionar os 10 trabalhos de cada categoria que serão enviados para concorrer ao 

concurso. 

 Mostra Científica e Cultural. 

• Os alunos do Jardim I ao 9º ano iniciaram os trabalhos para a Mostra 

Científica e Cultural, que acontecerá no dia 02 e 03 de Setembro, os trabalhos 

estão sendo orientados pela coordenadora de projetos Prof. Leni. 

 

Festa folclórica. 

Nosso festival folclórico esse ano tem como tema a região Nordeste do Brasil, a 

festividade será interna e  acontecerá no dia 01/07, durante o período de aula de cada turma. 

teremos brincadeiras, um delicioso lanche cooperativo e apresentação de danças de todas as 

turmas, a festa será filmada por uma equipe de profissionais e estará disponível nas nossas 

redes sociais posteriormente! Não fique de fora, contamos com você !  

 

Olimpíadas 

• No dia 06/06 realizamos a entrega dos certificados para os Atletas Olímpicos 

que passaram na Olimpíada de Matemática Poliedro (OMP) a nível nacional: 

 

Bento Vendruscolo Lopes Silva (5ºano Tarde) 

Emanuella Barros Lino (5ºano Tarde) 

Miguel dos Reis Skora (5ºano Tarde) 

João Marcelo Skora de Lara (4º ano manhã) 

Ana Laura de Cristo (4º ano manhã) 



 

 
 

Arthur Peracini del Pozzo (4º ano Tarde) 

Luiz Henrique von Holeben Kaus (7ºano Tarde) 

Susana da Silva Doniak de Mello 

Victor Muller Avila (8º manhã) 

 

• Divulgamos também os medalhistas das Olimpíadas de Matemática Canguru: 

Bento Vendruscolo Lopes Silva (5ºano Tarde) 

Victor Muller Avila (8º manhã) 

Heloysa Teixeira German (9º ano) 

Kauane Yanzem Machado (9º ano) 

Juliana Walesko Cardoso (9º ano) 

Leonardo Henrique Lira Rezende da Silva. (6º Tarde) 

 

• O trabalho não termina aqui, as aulas preparatórias continuam a todo vapor, 

pois temos as próximas fases pela frente. 

Projetos do integral 

• Os alunos das turmas de integral (Jardim I ao 9° ano) estão trabalhando com o 

projeto “Cultura Nordestina” a fim de conhecer melhor o tema central do nosso 

projeto Folclórico com o auxilio de suas professoras Michele, Duda e Rose, por 

meio de atividades diferenciadas que envolvem a produção de artesanatos e 

objetos típicos da região nordeste e que estão em exposição por toda nossa 

escola, deixando-a mais bonita e alegre. 

• Os alunos do Jardim II e 1º ano estão tendo aulas de reforço com a professora 

Anaellen a fim de auxilia-los em um melhor desempenho na fase da 

alfabetização. 

• O integral do 3º ao 9º ano está retomando o projeto “Praça Viva” sob a 

orientação da Prof. Duda, o projeto foi trazido para Curitiba pela Coordenadora 

Geral Francis França e consiste na manutenção, preservação e cuidados básicos 

da Praça Professor Carlos Augusto Stellfeld, a fim de trabalhar a consciência 

ecológica e social das crianças. 

• O integral do 4º ao 9º ano está iniciando sob a orientação da Prof. Duda o 

projeto “Coração Quentinho”, nome escolhido pelos alunos por meio de 



 

 
 

votação,  tem o objetivo de arrecadar roupas e cobertores a fim de realizar uma 

doação para quem precisa, o projeto envolverá toda a escola, contamos com a 

participação de todos! 

• O integral do 4º ao 9º iniciou o projeto “Hora da Leitura”, que visa incentivar o 

hábito da leitura, o projeto foi uma ideia da prof. Duda, aceita e acolhida pelos 

alunos que escolheram o nome por meio de votação. 

• O integral do 3º ao 9º está iniciando o projeto “Zé Olhinho”, aos cuidados da 

prof. Duda os alunos pretendem criar uma competição entre turmas para 

arrecadar óleo usado de cozinha e vendê-lo, a fim de dar ao óleo um destino 

correto e também trabalhar a educação financeira.  


