
Colégio Sagrado Coração de Jesus

CSCJ  Ijui

Projeto: 
RUMO AO SEXTO ANO

‘‘O papel dos pais é

amar, apoiar, participar, 

estimular, acompanhar,

exigir.

Quem ama, educa.

Quem educa com amor,

Educa para sempre’’.

(Içami Tiba)

ESCOLA

FAMÍLIA

SUCESSO
=

Sendo assim, o projeto Rumo ao 6º ano, consiste em 
esclarecer aos alunos de forma tranquila e prazero-
sa, as características dessa nova etapa, integrando 
alunos e professores, proporcionando momentos de 
conversas, reexões e aprendizagem.

Com isso constata-se que embora seja uma fase 
conitiva é um momento que faz parte do amadu-
recimento dos educandos. Portanto, o setor de 
orientação educacional e pedagógico do ensino 
fundamental I e II, através das coordenadoras Haide 
Elmers e Márcia dos Santos se unem para promover 
essa transição com estudantes e pais de forma 
agradável, fel iz, de modo que traga boas 
recordações e prepare os educandos para essa 
nova fase.

A metodologia de ensino, os conteúdos, os diversos 
professores e os demais componentes da dinâmica 
escolar, são os principais fatores de insegurança do 
educando.

A conclusão do quinto ano fundamental, representa 
um marco na história educativa de muitos alunos, 
gerando muita ansiedade, dúvidas e expectativas 
em relação ao início do ensino fundamental II, o 
sexto ano. 



* Ed. Física (não é necessário caderno)
* Estojo  com  canetas, lápis, borracha, apontador 
   e cola.

1.  Lançamento do projeto para os alunos no dia 
18/11/21, período de aula.

2.  Envio de Orientações para as famílias

 

ALGUMAS AÇÕES QUE 
PERMEIAM O PROJETO:

DICAS PARA AS FAMÍLIAS:

GALERIA DOS PROFESSORES 
DO 6º ANO

1-  Cone na escola e nos seus encaminhamen-
tos, pois este momento está sendo organizado 
para que a transição para o sexto ano seja 
realizada com muita tranqüilidade e segurança

  

 Daniele Schmidt 
 Líng. Portuguesa
Líng. Espanhola 

 
 Valmir Donato 

 Ed. Física 
  

 Deise Barriquello
 Arte 

 
 
 

 

 
  Claci Brendler

 Ciências 
 

 
 
 
 

 
 

 Marisanandréia 
Bagetti - Geograa 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 Aretussa Fagundes
 Tecnologia Educacional 

 
 
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 Eliane Daltrozo 

 Educação Religiosa 

 
 
 

  

 

 
 
 

 

 
 
 

 Hingrid Gitzel
 Língua Inglesa 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

 Carine Leves
 Matemática 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 Michele Zambonato
 História 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Cristian Mai

 Robótica Educacional

 
 
 

  

 

 
 
 

4.  Tarde Especial: piquenique no pátio da esco-
la  e  despedida  da  pracinha  (em data  a  ser 
informada)

3.  Roda de conversas e tira-dúvidas com alunos 
e professores do 6º ano no dia 25 de novembro 
em horário de aula

5.  Início do ano letivo de 2022 - dia 21 de feve-
reiro: atividades especiais de orientação dura-
nte a primeira semana de aula.

2-  Tudo terá o tempo certo para acontecer. . .
cada criança irá amadurecer de acordo com 
suas vivências e realidade.

3-  Antes do início do ano letivo de 2022 será 
necessário auxiliar  seu  lho  a  organizar  os 
materiais necessários:

* 1 caderno para cada componente curricular: 
   MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA, TECNOLOGIA 
 EDUCACIONAL, ENSINO RELIGIOSO, HISTÓRIA, 
   GEOGRAFIA, ESPANHOL, INGLÊS, CIÊNCIAS, ARTE;

* Apostilas do material  UNOi  (que serão trazidas 
   para a aula de acordo com o horário de cada 
   aula). O horário será divulgado no primeiro dia 
   de aula do próximo ano letivo.

4-  Horários turno da manhã:
  - 7h30 às 11h55min
  - Recreio do 6º ao 9º ano do turno da manhã é 
    das 9h30 às 9h45 min.
  - Na parte da tarde não haverá aula, somente 
    em  caso  de  laboratório  de   aprendizagem 
    (reforço), no nal do trimestre;
       
5- É de grande importância que cada família 
organize ambiente especial de estudo, assim 
como  rotina  de  horário  de  estudo no turno 
inverso (tarde para que cada um realize suas 
tarefas, trabalhos e retome a  aula  que  teve 
pela manhã. 


