Um Ministério da Igreja Batista Getsêmani

FOLHA DA FAMÍLIA
SONDAGEM PEDAGÓGICA PARA MATERNAL 2 AO 1º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL – 2018
DIA E HORA: _____/_____/______,_______________feira, das ______às ______horas.
Querida família, é uma grande honra recebê-los. Para que o nosso encontro e a nossa história se iniciem da
melhor forma possível, gostaríamos de nos apresentar e também de conhecê-los. Para isso preparamos
algumas perguntas e informações que irão orientar o nosso encontro.
Nome do(a) candidato:_____________________________________________________________
Data de nascimento: ______/_______/______ Naturalidade: _______________________________________
Nome do pai: _____________________________________________________Data nasc._____/_____/____
Cel.: ____________________ Tel. Res.:____________________Tel. Com.: __________________________
Escolaridade: _____________________________ E-mail: _________________________________________
Nome da mãe:____________________________________________________ Data nasc._____/_____/____
Cel.:_____________________Tel. Res.: _____________________ Tel. Com.: _______________________
Escolaridade: _____________________________ E-mail: _________________________________________
Com quem o estudante mora:___________________________________ Tel.:_________________________
End.:___________________________________________________________________________________
Tem irmãos? De qual idade: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Já frequenta escola? ( ) SIM

( ) NÃO

Série/ano que cursou em 2017:______________________________________________________________
Escola que cursou em 2017: ________________________________________________________________
Outras escolas que o estudante frequentou:_____________________________________________________
Esta é a nossa apresentação. Por favor, leia com atenção a nossa concepção educacional e marque nela
quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessários.
CONCEPÇÃO EDUCACIONAL
“O Colégio Batista Getsêmani é uma escola cristã de educação por princípios. Seus pressupostos
filosóficos e epistemológicos se fundamentam numa cosmovisão bíblica do homem, da educação, do mundo e
da sociedade. A Bíblia está no centro do currículo escolar, sendo ensinada de forma integrada aos demais
conteúdos.
Nossa missão educacional é: “Ensinar para transformar vidas”. Queremos que o nosso estudante
seja instruído a conhecer a Deus, fonte de toda a sabedoria e conhecimento, e a fazê-lo conhecido no mundo,

através de seu testemunho pessoal e de uma atuação inteligente, responsável e solidária. Formamos
estudantes para conhecer, construir e produzir conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento e
transformação humana e da sociedade.
Acreditamos que a educação global é prioritariamente responsabilidade da família, e a escola é a
instituição social que contribui para efetivação do processo educativo, especialmente na área acadêmica.
“Sendo assim, compreendemos que a escola, visando colaborar com a formação integral do ser humano, educa
em aliança com a família, a partir de princípios e propósitos cristãos.”
Marque as opções que melhor identificam seu(sua) filho(a):
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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) Interage e brinca estabelecendo relações afetivas com o outro.
) Sente-se seguro ao expressar e comunicar seus desejos.
) Se adapta às situações novas com facilidade.
) Se adapta às situações novas com certa resistência.
) Possui confiança em si próprio.
) Aparenta agressividade
) Não gosta de contato afetivo.
) Apresenta facilidade para seguir as regras nos ambientes que frequenta.
) Demonstra dificuldade em cumprir regras.
) Assume pequenas responsabilidades de acordo com sua faixa etária.
) Efetua escolhas.
) Consegue transmitir recados, sem perder os detalhes.

Seu(sua) filho(a):
Goza de boa saúde. ( ) sim ( ) não
Faz uso regular de medicamentos? ( ) sim ( ) não
Em caso afirmativo, quais são os medicamentos?_______________________________________________
Possui alguma deficiência? ( ) sim ( ) não
Em caso positivo, qual deficiência? ___________________________________________________________
Tem necessidade de utilização de equipamentos especiais? ( ) sim ( ) não
Em caso positivo, quais são os equipamentos?__________________________________________________
Faz algum tipo de acompanhamento médico? _______Qual?_______________________________________
Faz algum tipo de acompanhamento psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico ou outro?
Especifique___________________________
Já fez algum tipo de acompanhamento? ____________Qual? _____________________________________
Pratica algum esporte regularmente? ______Qual?_______________________________________________
Seu temperamento é predominantemente:
( ) Caloroso, animado e de fácil convivência;
( ) Ativo, prático, auto-suficiente e independente;
( ) Analítico, perfecionista e bastante sensível;
( ) Calmo, que nunca se perturba e dificilmente se zanga.
Descreva as características de seu filho nos aspectos positivos e nos aspectos que necessitam de mudança:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Qual a sua expectativa em relação à nossa Escola?____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Sinta-se à vontade para anotar quaisquer comentários a respeito do que você julgar importante sobre o
desenvolvimento, as características ou a trajetória escolar do estudante.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Como você ficou sabendo sobre a Escola?
________________________________________________________________________________________
Equipe CBG

