
 
 

Brasília, 13  de março de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
Seu (sua) filho(a) está no 1º ano. Provavelmente, a alegria e o orgulho que vocês estão sentindo 

neste momento estejam acompanhados de uma série de inquietações e questionamentos parecidos com 
os exemplificados acima. É comum que haja dúvidas ou insegurança sobre as características do 1º ano do 
Ensino Fundamental. Por isso, preparamos para o dia 18/3/2019, segunda-feira, às 19h, um encontro 
especial entre as famílias e a equipe do 1

o
 ano do CIMAN. 

Para esse momento especial, selecionamos temas relacionados a alguns aspectos que, geralmente, 
provocam insegurança ou causam ansiedade em pais e filhos. Apresentaremos os principais objetivos que 
orientam nossa prática pedagógica nessa série e falaremos sobre o processo de alfabetização no CIMAN 
por meio da observação orientada de algumas produções de nossos estudantes dessa série. 
Conversaremos, também, sobre as dúvidas mais frequentes das famílias dos alunos do 1º ano e daremos 
orientações sobre como colaborar nessa importante etapa da escolaridade – favorecendo o 
desenvolvimento da autonomia, acompanhando as tarefas de casa, incentivando e construindo hábitos de 
leitura etc.. Ao final dessa apresentação, as famílias poderão conversar com a professora, tirar dúvidas 
específicas e, também, apreciar uma pequena amostra das primeiras produções escritas de seu (sua) 
filho(a), catalogadas em seu portfólio, desde o início deste ano.   

 
TURMA PROFESSORA LOCAL DA REUNIÃO DESTA TURMA 

1º ano A Ana Paula Multimídia do Ensino Fundamental 

1º ano  E Neide Sala 103 

1º ano B e F Amanda Sala 104 

1º ano C Any Sala 109  (CIMAN Integral) 

1º ano D e H  Gisele Sala 106 

1º ano G Dèbora Sala 105 
Temos certeza de que esse será um momento muito importante para todos nós. 

 
Contamos com a presença de todos vocês! 

Com amizade, 
 
 

 
 

 

Susy Willik Mally Santos 
SOP – Ensino Fundamental SOE – Ensino Fundamental 

 
 
 

“Por trás da mão que segura o lápis e escreve, de um olho que lê e de um ouvido que escuta, está um sujeito 
que pensa sobre a escrita.   Emília Ferreiro 

Na minha época, a alfabetização era tão diferente! 
 Como o CIMAN trabalha a alfabetização? 

Quando meu (minha) filho(a) vai começar a ler e a escrever? 
Por que meu(minha) filho(a) traz tarefas para casa que 

envolvem a escrita se ele ainda não está totalmente 
alfabetizado? 

Eu vi, no mural da sala do meu filho, algumas produções de 
crianças com palavras escritas “errado”. Por que isso não é 

corrigido? 
Meu filho, quando vai escrever do “seu jeito”, deixa de colocar 

algumas letras na palavra, por que isso acontece? 
Como devo orientar as tarefas de casa? 

 


