Circular 95/2018
Transição para o 6º Ano (Vivência de intervalo e Reunião de Pais)
5º Ano -Ensino Fundamental Anos Iniciais (16/10/2018)

Senhores pais dos alunos do 5º Ano,
A adolescência, fase da vida que media a infância e a idade adulta, é caracterizada por intenso
desenvolvimento nos campos biológico, psíquico e social. Além disso, também inaugura um drama
profundo: a ruptura com o universo infantil e o surgimento de um indivíduo que precisa se adaptar à sua
nova realidade.
Um dado marcante neste momento de vida do jovem é que ele passa a ter uma vida escolar mais
complexa, com muitas matérias de estudo, muitos professores e múltiplos contatos. Nesse momento, ele
não mais é visto como criança e sente uma grande diferença, principalmente na questão do apego ao
professor. Agora são vários, um para cada matéria, o que exige que ele tenha um nível de organização,
concentração e memória muito maior.
Pensando nisso, o Colégio SER desenvolve desde maio, com os alunos, um projeto que tem a
finalidade de colaborar com esse momento de transição, amenizando as dificuldades que o
pré-adolescente enfrenta em seu processo de desenvolvimento. As atividades propiciam uma reflexão a
pais, educadores e alunos sobre esse importante momento e prepara-os, desmistificando as ansiedades e
as projeções que fazem dessa etapa seguinte: o 6º ano.
A próxima ação desse projeto é a vivência no intervalo, que será realizada no dia 19/10/2018, onde os
alunos participarão do intervalo dos alunos de 6º ao 8º ano, para que possam ter uma noção da rotina do
ano seguinte.
Gostaríamos também de convidar os pais dos alunos do 5º ano, para conversarmos um pouco mais
sobre essa transição e as mudanças que acontecem nesse ciclo.
Reunião para os pais dos alunos do 5º Ano: dia 22/10 às 19h

Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica

