
 

 

Brasília, 30 de abril de 2021. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
Seu (sua) filho(a) está no 1º ano. As primeiras palavras lidas e/ou escritas com autonomia pelas 

crianças são sempre uma alegria e uma surpresa para a família. É como se elas recebessem o passaporte 
carimbado para um mundo novo. 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 7/5/2021, sexta-feira, às 19h, um encontro especial 
(on-line) entre as famílias e os professores alfabetizadores do 1º ano do turno vespertino do CIMAN. Segue 
o link para acesso ao Google Meet (meet.google.com/ruo-pzsf-zbs) que também será enviado para o e-mail 
institucional do(a) aluno(a) e publicado nos murais das salas de aula virtuais no dia da reunião. 

 
Para esse momento especial, selecionamos temas relacionados a alguns aspectos que, geralmente, 

provocam insegurança ou causam ansiedade em pais e filhos. Dentre os aspectos que serão pauta dessa 
reunião, destacamos: 

 o processo de alfabetização no CIMAN (por meio da observação orientada de algumas produções dos 
estudantes); 

 os principais objetivos que orientam nossa prática pedagógica nessa etapa da escolaridade; 

 algumas estratégias que utilizamos durante as aulas presenciais e/ou on-line para promover o avanço 
das habilidades de leitura, escrita , contagem  e resolução de situações-problema. 

        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, construindo um ambiente alfabetizador 
em casa, incentivando e construindo hábitos de leitura etc.  

Temos a certeza de que esse será um momento muito importante para todos nós. 
 

Contamos com sua presença! 
Com amizade, 

 

 
 

Michélle Silva  Cláudia Chaves 
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? 

 

 

meet.google.com/ruo-pzsf-zbs

