
 

 

 

Circular referente ao mês de Setembro 
 

Avisos Gerais 
 

 Lembramos aos pais e responsáveis que não vamos permitir figurinhas ou 
álbuns da Copa na escola, nem mesmo no dia do brinquedo. Sabemos que todos 
estão ansioso com a proximidade de tal evento, porém não temos condições de 
gerenciar trocas, perdas dos mesmos, que muitas vezes causam constrangimento 
entre os alunos, este não é trabalho da escola. Caso o aluno traga, os professores 
não irão se envolver. Reservaremos um dia para pais e filhos trocar as figurinhas 
na escola no mês de Outubro. 
 

 Temos vários uniformes na caixa de achados e perdidos, solicitamos aos pais 

pegar os pertences dos filhos(as) na caixa para evitar o acumulo. 
 
 

 Nossos Ateliês Avaliativos  são feitos na escola e não precisam ser finalizados em 
casa, o trabalho deve ser feito integralmente na escola. Em casa serão somente 
realizadas pesquisas ou material especifico. Sendo assim os alunos de 6ª ao 9º 
não precisam fazer trabalhos de equipe em casa, mas somente dentro da Escola 
Interativa, com orientação dos professores. Esse trabalho faz parte da pedagogia 
Freinet (metodologia seguida por nossa escola, também chamada de Pedagogia 
Moderna). 
 

 MOSTRA CIÊNTIFICA E CULTURAL 2022: MENTES CURIOSAS PRECISAM SE 
EXPRESSAR. 
 

Data  Turmas Horários  

23/09/22 Fundamental I, 
Fundamental II e Ed. 
Infantil - Tarde 

16H até 19h 

24/09/22 Fundamental I e 
Fundamental II - MANHÃ 

9h até 12h 

 

A data deste evento infelizmente sofreu alterações por motivos externos e que vão 
além de nossa vontade (Professores, Coordenação e Direção) principalmente 
nesse retorno pós pandemia, muitas empresas das quais fazemos locações e  
visitas fecharam, por este motivo a troca de datas. Mas dia 23 e 24/09 teremos a 
nossa tão maravilhosa e especial Mostra Cientifica e Cultural , cada turma está 
finalizando seus trabalhos para apresentação aos pais e convidados. Com certeza 
vamos ter dois dias maravilhosos com os alunos. 
- Pedimos que os pais visitem todos os standes não somente o de seu filho(a) para 
assim prestigiar todos os alunos que estão dando o seu melhor. 
- Para o conhecimento de todas as famílias Interativa, todos os alunos tem 
colaborado entre as turmas com relação a nossa Mostra Cientifica Cultural com 
pinturas, costuras, montagem de materiais, cartazes, um trabalho feito com muitas 
mãos. 



 

 

 

- Agradecemos também a todos os pais, que tem contribuído para esse evento. 
- No dia da Mostra o uso de uniforme é obrigatório para os estudantes, em caso 

de adereços ou fantasias os professores, vão combinar diretamente com os pais 
de cada turma. 
- Pedimos para os pais não retirarem os filhos dos standes durante o horário 
combinado com a professora para não atrapalhar a apresentação dos grupos. 
- Pedimos para não deixarem os alunos nos dias 23 e 24/09 circulando 
sozinhos pela escola pois teremos muitas pessoas dentro dela. 

- Os pais e responsáveis não devem deixar os filhos sozinhos na escola 
justamente porque os professores não serão capazes de auxiliar os mesmos pois 
terão outras atribuições nestes dias. 
- Nossa cantina estará aberta com venda de lanches. No intervalo  dos alunos 

os pais podem levar as crianças para lanchar, caso ele precise retornar para o 
stande, favor entrega-los para sua professora. 
 

Datas importantes 
 
 

07/09 – Feriado - Independência do Brasil  

08/09 – Sem aula para os alunos  

13/09 – Roda de Conversa sobre o Ensino Médio ( Pais do 9º ano)  

15/09 – Festa dos 5º anos- Dia da Caneta (19:00.)  

16/09 – Término dos ateliês do 3º Bimestre.  

18/09 – Apresentação da nova sede.  

19/09 a 23/09 – 2ª V.A. do 3º bimestre (Registro avaliativo dos ateliês para 

turmas de 1º ao 9º ano).  

23/09 e 24/09 – Mostra Científica Cultural.  

23/09 e 24/09 – Expoarteinter  

24/09 – Projeto Super Autor – 1º anos  

26/09 – Entrega de trabalho de recuperação paralela para os alunos.  

27/09 – Conselho de Classe Bimestral.  

28/09 – Entrega dos trabalhos de recuperação paralela para correção do professor.  

29/09 – Entrega das avaliações do 3º Bimestre das turmas de Fundamental 2 (6º 

ao 9º). 
 

O que está por vir?! 
 

27/08 - Escritor Pedro Bandeira mandou um vídeo para os alunos do 4°ano manhã, 
fiquem por dentro e curtam em nossa página no instagram @escolainterativa1 

31/08 - Alunos do 5° ano tarde foram ao Hipermercado Big para trabalhar troco e as 
contas decimais 

31/08 - Alunos do 3° ano manhã e tarde foram ao Museu da Imagem e do Som como 
parte do estudo para a Mostra Científica 

01/09 – Culinária na disciplina de inglês “Appel pie” – 7º manhã 



 

 

 

02/09 - Alunos do 5° ano manhã foram ao Hipermercado Big para trabalhar troco e as 
contas decimais. 

02/09 - Os alunos do 4° ano tarde foram ao Memorial da Vida como parte do estudo 
para a Mostra Científica 

12/09 - Alunos do 1° ano manhã e tarde irão ao Museu do Lixo em Campo Magro 
como parte do estudo para a Mostra Científica 

12/09 – Roda de conversa com Mateus do Nascimento Calça, pós graduado em 
Direito de Energia e regulamentação do Setor Elétrico e Proprietário da empresa 
On Soluções Energéticas. Será uma oportunidade incrível dos alunos aprenderem 
mais sobre energias renováveis. – 8º Ano. 

14 e 15/09 - 3°anos farão aula de culinária: feijão tropeiro 
23/09- Alunos do Jardim 1 farão culinária: gelatina colorida 
27/09 a 30/09 – Simulado Poliedro para as turmas de 6º ao 9º ano. 
A avaliação é um importante componente do ciclo de aprendizagem. Os simulados 
têm a finalidade de avaliar a aprendizagem dos estudantes considerando os 
conteúdos abordados no livro didático e o desenvolvimento das habilidades propostas 
pela BNCC para a respectiva série. 
Essas avaliações são constituídas de uma prova objetiva com questões de múltipla 
escolha com cinco alternativas, dentre as quais apenas uma é correta, avaliando os 
seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Matemática, Língua 
Inglesa, História, Geografia e Ciências. 
Para 6º, 7º e 8º são num total de  50 questões que o aluno terá um tempo de até 
3h30min para responder todas as questões. 
A turma do  9º ano tem  um total de 60 questões com tempo de até 4h para responder 
todas as questões. 
 
A Escola Interativa tem como regra, utilizar o desempenho dos alunos em notas 
bimestrais. Assim, neste simulado, os alunos de 6º, 7º e 8º ano que fizerem 35 pontos 
ou mais, num total de 70% de acertos, poderão escolher três disciplinas para 
acrescentarem 1 ponto na média (10) do 3º Bimestre. Já os alunos do 9º ano, que 
fizerem 42 pontos ou mais, num total de 70% de acertos, poderão escolher três 
disciplinas para acrescentarem 1 ponto na média (10) do 3º Bimestre. 
 
28/09 – 7º Tarde- Simulado 08:00-12:00 – Trazer caneta azul ou preta. 
29/09 – 6º Tarde- Simulado 08:00-12:00 – Trazer caneta azul ou preta. 
27/09 – 6º Manhã- Simulado 13:00-17:00 – Trazer caneta azul ou preta. 
28/09 – 7º Manhã- Simulado 13:00-17:00 – Trazer caneta azul ou preta. 
29/09 – 8º Manhã- Simulado 13:00-17:00 – Trazer caneta azul ou preta. 
30/09 – 9º Manhã- Simulado 13:00-17:00 – Trazer caneta azul ou preta. 
27/09 – A turma do 9º ano fará uma aula descoberta na Biblioteca Pública do Paraná, 

com a prof. Vanessa. 
27/09 – As turmas do 6º e 7º Tarde farão uma aula descoberta na Biblioteca Pública 

do Paraná, com os profs. Vanessa e Rafael. 
28/09 – A turma do 8º ano fará uma aula descoberta no Centro Cultural da Espanha 

com a prof. Yadira. 
26/09 a 10/10- Todos os alunos participarão das Olimpíadas Interativa (nas aulas de 

ed. Física), com tema a definir segundo votação dos alunos. 
 



 

 

 

 


