
 
 

 
 
Comunicado 355/2021                                                                                    Curitiba, 05 de outubro de 2021          
 
Assunto: Projeto Rumo ao 6º Ano 
Turmas: 5º Ano 
 
Prezados Pais, 
 
  “A adolescência tem várias etapas estabelecidas a partir das mudanças hormonais e 
psicossociais. Para as meninas, essas modificações começam aos 09 e 10 anos e, para os meninos, aos 
10 e 11 anos. Nessa fase se dá o aparecimento do pensamento abstrato. O jovem constrói teorias e 
reflexões. Ele fica, portanto, bastante confuso e, as dificuldades de concentração e organização ficam 
muito evidentes. Essa época do desenvolvimento coincide, na maioria das vezes, com o 6º ano, quando 
os jovens entram em contato com novas responsabilidades e experiências desconhecidas. A transição 
do 5º para o 6º ano gera muita ansiedade e dúvidas. Os alunos sentem-se inseguros frente ao 
desconhecido”. 
  Para que essa fase de mudança possa ocorrer com maior tranquilidade, estamos dando 
início ao Projeto “Rumo ao 6º Ano”. Este será um trabalho focado em estratégias que permitirão que o 
aluno e sua família desenvolvam meios para se adaptarem a nova situação. No projeto serão 
desenvolvidas atividades, como: pesquisa sobre as principais dúvidas e inquietações dos alunos, 
reunião com os pais, simulações, aulas com os professores do 6º ano e encontros com a equipe 
pedagógica que atende o Ensino Fundamental II. 
  Com esse trabalho de orientação e esclarecimento desejamos que a mudança do 5º para 
o 6º ano seja um momento agradável, que traga boas recordações e principalmente que os alunos 
estejam mais preparados para a fase que adentrarão. 
  Precisamos que toda família participe do processo, portanto, fiquem atentos às 
mudanças na rotina do aluno e, em alguns passos que realizaremos para o desenvolvimento do 
programa: 
 
1º Passo – Reunião de pais diferenciada - 13/10/2021 das 19h00 às 19h30. 
  Faremos uma reunião geral (via Zoom, e o link estará disponibilizado na 
plataforma do E-class no dia 13/10 às 18:50h) para tratarmos do preparo dos alunos e explicações 
a respeito do AULÃO, para transição do 5º para o 6º ano juntamente com Orientação Educacional e 
professoras regente dos 5º anos. É importante a participação e pontualidade de todos! 

 
 
2º Passo – Organização de material e Horários de aula para nova fase  
  A professora enviará para casa todos os livros e cadernos (enviem uma sacola grande). 
O aluno deverá ter em casa um local organizado para guardá-los e todos os dias deverá colocar na 
mochila apenas o material necessário para cada dia. 
  Na agenda haverá anexado o horário para que o(a) aluno(a) confira diariamente para 
organização de sua mochila. Entregaremos a tabela revisada, com as aulas que serão dadas a cada dia. 
Entregaremos 2 cópias para o aluno. Além de colar na agenda, coloquem uma cópia da “tabela de 
horário de aula” em lugar visível em casa (geladeira, mural do quarto etc.), para habituarem-se a 
consultá-lo. O horário funcionará do dia:  25/10 a 10/12/2021 
 
 
3º Passo – Orientações – ATENÇÃO! 
  Envio do Convite aos alunos para o AULÃO “Rumo ao 6º Ano”, que ocorrerá no dia 
20/10/2021 (quarta-feira) para os 5º anos T1, T2 e T3 das 07h15 às 11h40. Os alunos deverão vir 
uniformizados, trazer lanche ou dinheiro para comprar na cantina, e não terá aula no período da tarde. 
 
 
4º Passo – AULÃO “Rumo ao 6º Ano” -   20/10/2021. 
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  Este AULÃO ocorrerá para as três turmas dos 5º anos no período da manhã (07h15 às 
11h40), com participação da maior parte dos professores do 6º ano, seguindo todos os protocolos da 
saúde, distanciamento e álcool gel. 
  *As camisetas serão entregues aos alunos presencialmente nesse dia (20/10), e para os 
alunos que se encontram totalmente remotos, de acordo o Decreto Estadual e orientações, deverão 
buscar a camiseta no dia 19/10 no setor de Orientação Educacional. 
  *Para os alunos que estão totalmente remotos, acompanharão via Zoom, e o link 
estará disponibilizado na plataforma do E-class no dia 20/10 às 07h00 da manhã. 
 
   
 
 
 
 

                                                                                                                     
     
Maria Etelvina de S. Guimarães                             Alessandra Fabre de Oliveira 
Orientadora Educacional     


