!	
  
:	
  02234/43	
  25	
  60	
  
Fax	
  
:	
  02234/43	
  25	
  612	
  
	
  
E-‐mail:	
   	
  	
  burgschule.frechen@web.de	
  
Internet:	
  	
  	
  	
  www.burgschule-‐frechen.de	
  
	
  
Frechen,	
  19.10.2015	
  

GGS Burgschule
Offene Ganztagsschule
Im Klarenpesch 12-14
50226 Frechen

Caros Encarregados de Educação da Escola Burgschule!
No fim do mês de março de 2015, demos início na nossa escola ao treino de Cálculo Rápido,
(Blitzrechnen), para que os alunos possam aprender Matemática com sucesso.
O manual de “Cálculo Rápido” do 1.º ao 4.º ano de escolaridade forma a base da disciplina de
Matemática na nossa escola.
O objetivo do curso é a m em orização de com petências básicas em m atéria de
cálculo m ental.
O cálculo rápido tem de ser exercitado em casa pelo aluno.
Para que o(a) seu (sua) educando(a) possa treinar eficazm ente, precisa de um
“treinador”. Este papel pode ser desempenhado por pais, irmãos mais velhos, avós, vizinhos ou
mesmo amigos da família.
Numa Sessão Inform ativa, os pais e os “treinadores” serão informados de como poderão
exercitar o Cálculo Rápido com a criança.
Agradecíam os que todos participassem nesta Sessão Inform ativa, m esm o que já
tenham participado na Sessão anterior!!!!!
O m aterial atualizado para os exercícios só estará disponível durante as Sessões
Inform ativas, seguidas de explicações acerca da aplicação do m aterial em casa —
estas são im prescindíveis para que este trabalho seja eficaz!
Quatro professoras de Matemática da nossa escola estarão à disposição dos “treinadores” para
lhes proporcionarem uma introdução ao Cálculo Rápido.
(Sra. Lunkwitz: 1.º ano, Sra. Stettler: 2.º ano, Sra Meyer: 3 º ano, Sra Riemer: 4.º ano)
O corpo docente da escola Burgschule e os(as) colaboradores(a) da OGS (Offene Ganztagsschule)
estarão à sua/vossa disposição para aconselhar.
Data:

Quarta-feira, 28.10.2015

Horário:

19h30m

Sala:

Edifício 1, 2.º andar

Ajude o(a) seu (sua) educando(a)! Exercitando regularm ente, este/esta vai m elhorar
na disciplina de M atem ática!
Se possível, venha acom panhado(a) de um a pessoa que lhe possa servir de
intérprete!!!
Com os melhores cumprimentos
Anette Schulte, Reitora
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome do(a) aluno(a) _____________________________________________ Ano__________
Nome do treinador: _________________________________________________________
Eu participo/ Nós participamos na Sessão Informativa com ______ pessoa(s).
________________

___________________________________________________

Data

Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação

