1º ANO SÃO VICENTE/2023
DO FUNDAMENTAL
Informações Básicas
Horário: 13h30 às 18h15
Número de alunos por turma: em torno de 22
Uniforme: obrigatório, à venda na Secretaria

Calendário Escolar
Nosso Calendário Escolar traz todas as atividades letivas. O cumprimento deste calendário é ponto de honra do Unificado

Segurança
Ao chegar, a criança é recebida no portão e encaminhada ao pátio ou parquinho, onde fica sob a supervisão de monitores. Ao bater o sinal, dirige-se,
em fila, à sala de aula com sua professora regente. No recreio, as auxiliares de coordenação acompanham a turma lanchando e, depois, encaminham os
alunos ao parquinho ou ao pátio, onde há monitores. Ao sair, a criança só é entregue aos responsáveis ou a outras pessoas indicadas por estes.

Material Didático
O Unificado tem como parceiro o Sistema Positivo de Ensino, que considera as orientações do MEC para fazer a seleção dos conteúdos a serem
explorados em cada área, série e nível de ensino. Além disso, no material didático, há inúmeras sugestões de acesso ao Positivo On. Nas aulas de inglês,
é utilizado material didático da Oxford, com ênfase na compreensão, fala e pronúncia, permitindo enriquecer a aula e tornar mais eficaz o aprendizado.

Disciplinas
As disciplinas no prédio central são Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Inglês (com quatro aulas!), Arte e Educação Física.
Nas idas quinzenais à Escola de Campo há aulas de Práticas Vivenciais, Educação Física e Esporte.
Alfabetização
Há o acompanhamento constante da evolução dos alunos no processo
de alfabetização, que acontece em um ambiente rico em experiências
necessárias ao desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família.
Oficina de Motricidade e Alfabetização
Alunos com dificuldades no processo de alfabetização são
encaminhados para as aulas da Oficina de Motricidade e Alfabetização,
que visam desenvolver a coordenação motora fina,
a coordenação motora ampla e a lateralidade.

Tema de Investigação
Há dois temas ao longo do ano. Em cada um, após a definição do tema, a
regente começa uma discussão com a turma, estabelecendo o que já sabemos,
o que queremos saber, quais são as nossas hipóteses, o que faremos para
descobrir e como iremos registrar e, ao longo das próximas semanas, realiza-se
a investigação.

Tutoria
A Tutoria, projeto socioemocional do Unificado, visa ao
compartilhamento de experiências em um ambiente acolhedor,
conduzindo o grupo a refletir sobre as causas das questões
apresentadas e a buscar as possíveis soluções. Temas como emoções,
identidade, relacionamento e empatia, dentre outros, são abordados
ao longo do ano.

Avaliação
A avaliação é um processo incorporado à prática da professora, na qual as
vivências e as conquistas das crianças são descritas conforme os objetivos de
aprendizagem. Ao final de cada trimestre, a professora elabora o boletim com a
análise do desenvolvimento das habilidades e competências propostas, redige o
relatório de avaliação individual e as vivências do grupo - que farão parte da
“Trajetória da Criança”.

Disciplina
Há um conjunto básico de regras para a boa convivência no ambiente escolar e,
para cada ambiente da unidade, um rol de procedimentos a serem seguidos.

Escolinhas
Em alguns dias da semana, após as aulas, são oferecidas escolinhas esportivas
gratuitas, como futsal e vôlei, e escolinhas diversas pagas, como uma arte marcial
e ballet, sob demanda.

Eventos
Março. Unifamília — confraternização entre a escola e as famílias, em
agradável sábado na Escola de Campo.

Outubro. Semana da Criança — com ações de solidariedade
envolvendo pais e alunos e atividades recreativas para os alunos.

Junho. Unifestança — a Escola de Campo, transformada em um arraial,
recebe mais de duas mil pessoas.

Outubro. Unigincana Jr. — na Escola de Campo, uma saudável
competição com equipes formadas por pais e filhos.

Julho. Feira do Conhecimento Jr. — objetiva incentivar a pesquisa pelos
alunos de assuntos que mereçam um olhar curioso e investigativo.

Dezembro. Uniarte — apresentações artísticas fecham o ano
com uma verdadeira chave de ouro.

Sábados Esportivos
Ao longo do ano, em sábados de manhã, ocorrem dois festivais esportivos de futsal para
os meninos e duas atividades recreativas de diversas modalidades para as meninas.

Recreação
Fevereiro. Passeio de Integração — em local aprazível nas redondezas, para
matar as saudades dos colegas veteranos e para se enturmar com os novos colegas.
Dezembro. Acantonamento — uma noite na escola com muita festa.

Documentos para matrícula
-Fotocópia da certidão de nascimento ou da carteira de identidade
-Atestado de frequência (ou equivalente)
-Comprovante de residência (de no máximo três meses)

Valores
Entrada: R$ 600
Mensalidade: R$ 993
Material Didático (com agenda) / Positivo: R$ 1.373 [www.lojanaescola.com.br/itajai-horizonte]
Material Didático / Oxford: R$ 460

Aponte a câmera
do seu celular

DÚVIDAS?
Acesse o site www.sistemaunificado.com.br,
ligue para 3046-0650 ou envie um e-mail para
saovicente@sistemaunificado.com.br

Início das aulas
6/fevereiro/2023

