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CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados responsáveis,
Sejam bem-vindos ao Ensino Fundamental 1 do Colégio GGE!
Para melhor recebê-los, preparamos este material para apresentar algumas
informações importantes sobre nossas rotinas, processos pedagógicos,
calendário escolar, regulamentos, ferramentas de acompanhamento, bem
como contatos para atendimento, que acreditamos serem úteis para todo o
ano de 2020.
Nossa sugestão é que leiam este manual na íntegra e guardem-no para
consulta sempre que necessário. Caso haja dúvidas, basta procurar sua
coordenação pedagógica.
Obrigada e boa leitura!

Anabelle Veloso
Gestora Pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1
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2. SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL 1 DO COLÉGIO GGE
O início do ano letivo da Ensino Fundamental 1 é marcado por atividades integrativas e de
sondagem, que têm como objetivo acolher todos os alunos, integrá-los no ambiente escolar e aos
novos amigos e verificar o desempenho pedagógico de todos os alunos.
Esse é um momento de muita atenção e especial acolhimento aos novatos, que precisam se
adaptar a novas regras, ao novo ambiente e aos novos amigos.
2.1) Quando iniciam oficialmente as aulas?
Em 2020, a volta às aulas acontece no dia 3 de fevereiro.
2.2) Horário de aulas e liberação de saída
Confira a seguir os horários de entrada e saída dos alunos do Fundamental 1:
Turno da Manhã - 7h10 às 11h40 | Turno da Tarde - 13h10 às 17h40
Observação:
1) Uma vez por semana, os alunos têm a sexta aula e largam às 12h20.
2) Uma vez por semana, os alunos têm a sexta aula e largam às 18h20.
A tolerância para entrada dos pais com os alunos é até às 7h30 (manhã) e 13h30 (tarde), após esse
horário os alunos são encaminhados à sala de aula pelas auxiliares. O cumprimento do horário
de chegada dos alunos é muito importante para o estabelecimento da rotina escolar, pedimos a
atenção dos pais nesse sentido.
2.3) Até que horas o aluno pode ficar no colégio depois que larga?
Entendemos que 30 minutos é um tempo razoável de espera para as crianças.
2.4) Fardamento Escolar
O uso do fardamento completo é de extrema importância no dia-a-dia escolar, ele é composto
por: camisa e short / short-saia do GGE e tênis. Todo o material do aluno, inclusive o uniforme
escolar, deve ser identificado para evitar trocas.
2.5) Material Escolar
Nos dias 30 e 31 de janeiro, as professoras do Fundamental 1 estarão no
colégio à disposição dos pais para conferência dos livros. Confira os horários
a seguir:
Manhã - 8h às 11h | Tarde - 14h às 17h
Todos os pertences do aluno, desde material escolar, uniformes e mochilas,
devem conter seu nome para evitar trocas.
2.6) Lanche Saudável
A alimentação saudável também é uma preocupação do Colégio GGE. Nossa cantina contempla
ações saudáveis e desenvolve projetos com objetivo de incentivar as escolhas mais nutritivas.
Para as crianças, não são ofertadas frituras, refrigerantes e nem guloseimas.
Em sala de aula, semanalmente, a equipe de nutrição da nossa cantina desenvolve um projeto de
alimentação saudável com os alunos.
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2.7) Grade Curricular
A grade curricular do Ensino Fundamental 1 do GGE é composta por:
BASE COMUM

ENRIQUECIMENTO

PORTUGUÊS

Pensamento Computacional (4º e 5º anos)

MATEMÁTICA

INGLÊS

HISTÓRIA

TEATRO (3º, 4º e 5º anos)

GEOGRAFIA

Música (1º e 2º anos)

CIÊNCIAS

Movimento Maker

ARTES

Movimento Maker

EDUCAÇÃO FÍSICA

Movimento Maker

2.7.1) Enriquecimento Curricular
Em 2020, o GGE está ampliando suas aulas de enriquecimento curricular. Alfabetização Emocional
que antes era voltada para as turmas do 1º ao 3º ano, agora se estenderá até o 5º ano. Também para
todas as turmas, teremos o Movimento Maker como auxiliar do desenvolvimento pedagógico de
nossos alunos. Semanalmente, as professoras farão com que os alunos do Ensino Fundamental 1
“coloquem a mão na massa” em nossa sala maker.
3) SOBRE O TURNO COMPLEMENTAR
3.1) Turno Complementar
O turno complementar tem como objetivo promover uma educação de forma plena e organizada
em diversas áreas do conhecimento. Desta forma, as atividades oferecidas para o turno
contemplam o desenvolvimento físico, criativo, social, cultural e intelectual da criança.
Com base nesta proposta, a formação do aluno é construída de forma simples, ampla, natural,
com rotinas flexíveis e dinâmicas atendendo todas as necessidades e particularidades de cada
faixa etária.
Dispomos de uma grande variedade de atividades extras. São elas:
ESPORTES

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

LAZER

3.1.1) Atividades Esportivas
Sabemos que o esporte é uma ferramenta de grande valor para a formação integral do ser humano.
Por esse motivo, ele faz parte da nossa grade de atividades. Nosso objetivo é possibilitar ao aluno
um espaço de integração, aprendizado e prática de exercícios físicos. As modalidades escolhidas
servem como pano de fundo para a vivência de experiências prazerosas de aprendizado.
Para o melhor funcionamento e padronização das aulas esportivas oferecidas pelo integral, fazse necessário o uso de algumas peças componentes que são exigidas por cada modalidade do
esporte. Seguem abaixo as especificações de cada área:
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FUTSAL

NATAÇÃO

DANÇA

• Maiô GGE para as meninas

• Uniforme de dança GGE

• Uniforme do Futsal GGE

• Sunga GGE para os meninos

• Sapatilhas preta

• Meião branco

• Touca GGE

• Camiseta e calça legging

• Tênis de futsal*

• Roupão / toalha

• Judô

• Chinelos para saída da piscina

• Kimono

*Nos dias de futsal os alunos poderão usar o tênis do futsal no turno regular.

Lembramos dos dias de cada atividade:
• Natação: terças e quintas
• Futsal, Ballet e Judô: segundas e quartas
• Cineminha, recreação aquática e jogos e brincadeiras: sextas.
3.2) Turno Complementar + Cultura Inglesa
Além de desfrutar do turno complementar, os alunos do Colégio GGE, do Infantil 4 ao 5º ano do
Fundamental 1, também podem optar por esse serviço com a inclusão do inglês, que é oferecido
em dois formatos:
• Cultura Inglesa (Curso): aulas que utilizam a mesma abordagem dos cursos oferecidos
nas filiais da Cultura Inglesa, usando o mesmo material didático
• Cultura Inglesa (Programa Bilíngue): programa exclusivo para o GGE em Pernambuco,
desenvolvido pela Cultura Inglesa, que contempla o trabalho com os eixos do conhecimento
e adota um material didático alinhado ao nosso projeto pedagógico.
3.3) Horários
• Das 13h às 17h30.
3.4) Alimentação Saudável
Proporcionar uma alimentação saudável para nossos alunos foi uma das principais preocupações
na hora de escolher a empresa para operar a cantina de nossa escola. Foi assim que trouxemos
a Appetite, empresa do Grupo Entre Amigos, que desde 2004 se preocupa em oferecer, além de
lanches, refeições com valores nutritivos para os nossos alunos.
O estabelecimento conta com um chefe de cozinha que possui experiência em diversos
restaurantes de Recife, além de um grupo de funcionários preparados para o atendimento e
uma equipe de nutricionistas que avalia diariamente todos os alimentos que serão consumidos,
sendo responsáveis também por elaborar os cardápios adequados de acordo com as necessidades
especiais de alguns alunos.
Para contratação do serviço, basta procurar a cantina de sua unidade.
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3.5) Material Escolar e Fardamento
Trazer diariamente na bolsa (marcado com o nome do aluno):
• 01 uniforme do integral
• Kit de higiene pessoal composto de: Escova de dente e escova de cabelo, creme dental,
shampoo, condicionador e sabonete (a escolha dos pais)
• 01 toalha de banho
• Cuecas / Calcinhas
• 01 bolsa exclusiva para trazer tudo que for usado no Integral.
4) PROGRAMA ESPORTIVO
O Programa Esportivo do Colégio GGE oferece para os
seus alunos as seguintes modalidades: Ballet, Badminton,
Basquete, Dança, Ginástica Geral, Futsal, Judô, Natação, Tênis
e Vôlei.
A prática de atividades físicas é muito bem-vinda nas
diferentes fases do desenvolvimento da criança. O esporte
afasta o risco de obesidade, estimula a coordenação motora
e a socialização, ensinando ainda aos pequenos sobre como
fazer parte de um time, um ponto importante no processo de
crescimento até a vida adulta.
As crianças precisam ser estimuladas para se movimentarem e
motivadas a gostarem das atividades físicas. Porém, a escolha
do esporte deve ser uma decisão natural da criança, pois ela
precisa se divertir durante a prática, sem a obrigação de se
tornar um atleta, possibilitando que estas se tornem parte
integrante do seu cotidiano.

Para participar do Programa Esportivo GGE, o responsável deve procurar a recepção da sua
unidade e realizar a inscrição. Confira os horários das modalidades em:
www.gge.com.br/programaesportivo

8

5) PROJETOS E EVENTOS
O Colégio GGE oferece uma série de projetos pedagógicos, que são desenvolvidos para estimular
o aprendizado de habilidades e valores específicos e fundamentais para a formação dos nossos
alunos. Conheça a seguir os projetos pedagógicos do Ensino Fundamental 1:
5.1) Aniversariantes do mês
Toda última sexta-feira do mês é dia de realizarmos as comemorações dos aniversariantes do
GGE. Para que todos entendam como funciona esse momento no colégio, preparamos uma lista
com algumas informações importantes:
• No dia reservado para a comemoração, disponibilizamos um tempo para um lanche
especial em homenagem aos aniversariantes. Esse momento é EXCLUSIVO para os alunos
GGE, visto que, após o lanche especial, as atividades seguem normal e a presença da
família poderia alterar nossa rotina escolar, prejudicando o andamento das aulas.
• Os pais receberão todos os registros de fotos e vídeos deste acontecimento na agenda
online
• O lanche especial deve ser trazido pelos responsáveis dos aniversariantes do mês (sendo
necessário combinar previamente com a professora)
• Neste dia, o uso do fardamento completo se faz necessário, mesmo para os aniversariantes
• Não incentivamos a troca de presentes
5.2) Ciranda Literária
Com o objetivo de estimular o hábito da leitura nas crianças, o Colégio GGE promove, entre os
alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (até o 5º ano), a Ciranda Literária.
A cada edição do projeto, os alunos levam para casa livros
paradidáticos, os quais deverão ser trocados com os colegas,
semanalmente, sempre discutindo e desenvolvendo
atividades sobre todos os livros lidos.
Em casa, o incentivo à leitura é também fundamental.
Incentivamos uma criança a ler quando somos adultos
leitores, por isso é muito importante que esse exemplo venha
também de casa. Além disso, levar a criança à livraria, mostrar
livros, permitir que ela os escolha, ler para ela são iniciativas
muito importantes que favorecem o desenvolvimento de um
futuro adulto leitor.
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5.3) InsereGGE
Expectativas são criadas em relação à nova série que os
nossos alunos irão estudar no próximo ano, quando mudam
de segmento. Pensando nisso, criamos o InsereGGE, que
proporciona um apoio especial para turminhas do Ensino
Fundamental 1 conhecerem um pouco mais do que as
esperam em uma nova série.
O intuito do projeto é de preparar e informar sobre o próximo ano escolar, além de facilitar a
adaptação dessa nova fase. Durante o segundo semestre, as coordenações de cada segmento e
o SOEP fazem visitas e organizam uma série de atividades lúdicas para esclarecer sobre o novo
ritmo de estudos, matérias a serem abordadas e os projetos pedagógicos da nova etapa escolar.
5.4) GGE contra o Bullying
Bullying é um assunto grave, que precisa ser cada vez mais
discutido. Sabendo dessa importância, criamos o projeto
“GGE contra o Bullying”, com intuito de combater a prática
dentro e fora da escola.
O projeto é desenvolvido pelo SOEP (Serviço de Orientação Educacional e Psicológica) em parceria
com as coordenações esportivas e corpo docente do GGE, que promovem ações em sala de aula
para orientação, prevenção e combate ao bullying. Dentre as ações, são realizados momentos de
leitura, dinâmicas esportivas, reflexão e discussão sobre o assunto com o objetivo de promover o
respeito, a empatia e a convivência pacífica entre os alunos.
Além das atividades em sala, o SOEP preparou também uma cartilha ilustrada, que pode ajudar
as famílias a promoverem um diálogo sobre o bullying também fora do ambiente escolar. Faça já
o download em: www.gge.com.br/bullying
5.5) Noite Estrelada
Neste dia, os alunos do Ensino Fundamental (3º ao 5º ano) dormem na escola, participando de
um momento único de integração e socialização, envolvendo as crianças em diversas atividades
lúdicas e educativas.
O projeto tem por objetivo proporcionar um momento de grande enriquecimento pessoal, social
e de entretenimento para nossos alunos, promovendo a troca de experiências, brincadeiras e
muita diversão.
5.6) Momento Cívico
Uma vez por semana, perfilados na quadra do colégio, as crianças presenciam o hasteamento da
bandeira e a execução do hino nacional. O objetivo é exaltar os valores patrióticos.
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5.7) GGE Cultural
O GGE Cultural é um evento bienal que oferece aos alunos do Ensino Fundamental a oportunidade
de descobrirem e valorizarem seus talentos, habilidades e aptidões artísticas. O projeto traz uma
temática diferenciada a cada edição, reunindo trabalhos em artes plásticas, música, dança, teatro
e vídeos.
5.8) Mostra de Iniciação Científica (MIC)
Mais do que uma feira de ciências, a MIC é um evento bienal que apresenta a produção científica
dos alunos do Colégio GGE, com pesquisas autênticas orientadas conforme a metodologia
científica. 2020 é o ano da MIC!
5.9) Excursões Culturais
Excursões diversas que valorizam a integração dos alunos
e unem a curiosidade ao conhecimento. Por tratarem de
assuntos multidisciplinares, os passeios proporcionam
aos alunos a aprendizagem, na prática, de conteúdos de
Matemática, Física, Biologia, História, Geografia, Ecologia,
Zoologia e Botânica.
5.10) Festival Esportivo
O Festival Esportivo do GGE é um projeto pedagógico que
envolve todo o Colégio GGE e que utiliza a prática esportiva
para ensinar valores importantes para os alunos, como
espírito esportivo, trabalho em equipe e respeito ao próximo.
O formato para o Fundamental 1 é de jogos cooperativos, em
que é aplicado um outro modelo de prática esportiva, mais
democrático e flexível, em que o resultado não é a principal
preocupação, mas sim a união do grupo, a capacidade de
cooperar, desenvolvendo uma relação baseada no respeito e
no agir com solidariedade.
Todos vencem juntos, e ao invés de adversário, o outro se torna seu parceiro, compartilhando o
mesmo sucesso, alegria e vontade de continuar jogando.
5.11) Semana da Criança
Em comemoração ao dia das crianças, o GGE promove uma semana cheia de brincadeiras e
dinâmicas interativas, que acontecem durante os horários de recreio e tem como objetivo, além
de promover muita alegria e diversão, exaltar a fase da infância como um período importante e
que precisa ser festejado.
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5.12) GGE Solidário
O GGE Solidário é um projeto social do Colégio GGE, criado
para estimular a participação de colaboradores, professores
e alunos em ações cidadãs e de controle social, dentro e fora
do ambiente escolar. Muito além de ensinar a contar e a
ler, entendemos que também é papel da escola estimular a
consciência social e a cidadania.
Durante todo o ano letivo, o GGE Solidário realiza campanhas
em apoio a associações e entidades carentes de Pernambuco,
ajudando milhares de pessoas e buscando fazer a diferença na
vida de quem mais precisa.
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6) CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PLANEJADAS PARA O ANO DE 2020
Com o objetivo de promover uma maior organização no que se refere à participação dos alunos e
familiares nas vivências e eventos propostos pelo colégio durante o ano de 2020, apresentamos
a seguir um cronograma de atividades:
JANEIRO E FEVEREIRO
EVENTO

CUSTEIO

Semana de adaptação

Isento

Volta às aulas

Isento

Carnaval GGE (participação da família)

Isento
MARÇO E ABRIL

EVENTO

CUSTEIO

Páscoa GGE (vivência interna)

Isento
MAIO E JUNHO

EVENTO

CUSTEIO

Dia das mães GGE (participação da família)

Isento

Festival Esportivo (vivência interna)

Pago

São João GGE (participação da família)

Pago
JULHO (FÉRIAS ESCOLARES)
AGOSTO E SETEMBRO

EVENTO

CUSTEIO

Volta às aulas

Isento

Dia dos pais GGE (participação da família)

Isento

MIC (participação da família)

Pago

Excursões Pedagógicas

Pago
OUTUBRO E NOVEMBRO

EVENTO

CUSTEIO

Semana da Criança (vivência interna)

Isento

Noite de autógrafos (1º ano)

Pago
OUTUBRO A DEZEMBRO

EVENTO

CUSTEIO

Noite Estrelada (vivência interna / 3º ao 5º ano)

Pago

Cantata de Natal

Isento

* Haverá comunicação específica, com a devida antecedência, para todos os eventos que envolvem a participação de
alunos, pais e/ou tiverem custos atrelados.
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7) COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA
Nossa comunicação escola-família se dá, principalmente, de duas formas: através da agenda física
(que será entregue no início do ano letivo) e do portal do aluno.
Confira a seguir um pouco mais sobre nossos canais de comunicação e de acompanhamento
pedagógico.
7.1) Portal do Aluno
O portal do aluno do Colégio GGE oferece acesso
rápido a toda a rotina pedagógica da escola, em
qualquer hora e lugar. Seja através do aplicativo
para celular (disponível para Android e IOS) ou
pelo desktop, os responsáveis podem acessar o
painel do aluno, que traz recursos e ferramentas de
acompanhamento formativo e pedagógico.
Todas as ferramentas são disseminadas através de
um processo sistêmico de comunicação, em que os
dados de cada aluno são acompanhados por meio de relatórios. Além disso, com o auxílio do
aplicativo, os responsáveis recebem alertas sobre as ocorrências mais relevantes.
Veja nos itens a seguir algumas ferramentas importantes para o acompanhamento escolar do seu
filho.
7.1.1) Agenda diária de aulas e tarefas
Aqui se acompanha toda a rotina diária na escola,
como os conteúdos ministrados pelos professores
em cada aula, as tarefas para casa e de sala,
incluindo as páginas.

7.1.2) Boletim e gráfico de desempenho
Os alunos e seus responsáveis podem consultar
e realizar o acompanhamento das avaliações
em todas as matérias durante todo o ano letivo,
inclusive das notas obtidas em 2ª chamada
e os cálculos automáticos de notas mínimas
necessárias em eventuais recuperações. As notas
abaixo da média são exibidas na cor vermelha,
facilitando a identificação das disciplinas com
maior necessidade de atenção.
14

7.1.3) Acompanhamento Formativo do Aluno (AFA)
Permite a visualização do histórico disciplinar do seu filho no decorrer do ano letivo. Nele,
estarão discriminadas todas as ocorrências de ordem pedagógica e disciplinar do aluno, as ações
de orientação psicopedagógicas e os atendimentos prestados ao aluno e à família por parte do
colégio.
Para recuperar o conceito do seu filho, os coordenadores e professores discutem ações de
orientação pedagógica e disciplinar, as quais podem ser monitoradas tanto pela equipe do Colégio
GGE quanto pela família.
7.1.4) Calendário de Provas
No início de cada semestre, enviamos para a família toda a programação de provas, que também
estará disponível no portal do aluno.
7.1.5) Guia de Avaliações (G.P.A)
O Guia para Avaliações (G.P.A.) trata-se de um documento enviado para os estudantes com, no
mínimo, 15 dias de antecedência, contendo todos os conteúdos que serão abordados nas provas.
Os professores e coordenação pedagógica detalham no documento o capítulo, tópicos e páginas
que serão cobrados nas avaliações.
7.1.6) Parecer de Prova
Localizado na capa de cada avaliação, o parecer é uma ferramenta utilizada como feedback para
o aluno / família através de um olhar mais qualitativo da correção da prova, buscando explicar
o desempenho do aluno, mapeando dificuldades ou parabenizando pelo desempenho, sempre
deixado uma frase de incentivo para as demais avaliações.
7.2) Plantão Pedagógico
Com o objetivo de aprimorar a aprendizagem, orientar e acompanhar o desenvolvimento dos
alunos, o Colégio GGE promove um Plantão Pedagógico a cada unidade. Trata-se de um encontro
entre a família, professores e coordenação para falarem a respeito da evolução escolar do aluno,
discutindo aspectos relacionados ao comportamento em sala de aula e possíveis melhorias na
aprendizagem.
Acreditamos que é de fundamental importância o acompanhamento dos pais e a integração
da família com a escola no processo de ensino-aprendizagem. Embora existam desafios e
dificuldades, estes são perfeitamente superáveis se tratado de maneira conjunta.
7.3) Serviço de Orientação Educacional e Psicológica (SOEP)
O Colégio GGE disponibiliza para cada segmento de ensino uma equipe de profissionais de
psicologia, responsáveis pelo acompanhamento do desenvolvimento emocional e afetivo, bem
como pelo acolhimento coletivo e individual da criança.
O SOEP oferece atendimentos individualizados a pais e professores, bem como desenvolve
projetos pedagógicos que auxiliam na formação psicológica e formativa do aluno do GGE.
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8) GGE NOS CANAIS DIGITAIS
Pelo site, newsletter e redes sociais do Colégio GGE você acompanha o dia a dia dos alunos e
professores, conhecendo mais sobre tudo que acontece dentro e fora das salas de aula. Nesses
canais, disponibilizamos conteúdo exclusivo sobre nossos projetos pedagógicos, atividades
esportivas, assim como dicas, roteiros de estudo e aulas especialmente produzidas por nosso
corpo docente, incluindo ainda a cobertura audiovisual de eventos do GGE.
Siga: www.gge.com.br
Redes sociais:
/colegiogge
/colegiogge
/colegiogge

Além disso, através do GGETV você encontra
conteúdos relevantes feitos sob medida pra quem
faz parte da família GGE, com vídeos específicos
para todos os segmentos, da Educação Infantil ao
Pré-Enem. Inscreva-se e fique ligado em tudo que
acontece por aqui!

youtube.com.br/ggetvoficial

9) CONTATOS IMPORTANTES

O Colégio GGE preza sempre pelo bom atendimento às famílias e aos alunos. Acreditamos
que desta forma poderemos realizar um trabalho pedagógico efetivo pautado na atenção e no
acolhimento às nossas crianças e seus familiares.
O contato com as coordenações deve ser feito pelo telefone convencional do colégio:
(81) 3227.1000 ou pelo os celulares da coordenação de Boa Viagem (99219.1032 | 99143.5429),
Benfica (98823.6084 | 99631.4045) e Caruaru (99910.6504).
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