Informativo Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I
Normas de Convivência!
Senhores Pais/Responsáveis,


A Supervisora e a Orientadora Educacional estarão disponíveis para os atendimentos
individuais. Solicitamos o prévio agendamento para melhor atendê-los.



Horário de funcionamento:
Matutino: 7h10min às 11h50min (1º ano do Ensino Fundamental I)
7h30min às 11h40min (Educação Infantil)
OBS.: Solicitamos pontualidade nos horários de entrada e saída. A partir das 12h as crianças
ficarão na sala de leitura, tendo uma tolerância de apenas 30 minutos.
 Para as aulas de Ed. Física as crianças têm um uniforme específico: short de helanca vermelho,
camiseta e tênis. Estejam atentos diariamente ao fardamento completo. Não é permitido o uso
de sandália.


Os brinquedos são permitidos apenas nas sextas-feiras. É necessário refletir sobre os
brinquedos mais adequados para esta faixa etária. Portanto, evitem brinquedos que incentivem a
violência.



Não será permitido trazer aparelhos eletrônicos: celular, tablet, Ipod, Iphone, bem como outros
objetos de valor, pois não nos responsabilizaremos pela danificação ou perda dos mesmos.



Equipe da Educação Infantil e 1º ano: Supervisora Pedagógica: Marselle – 99688-2967 / Orientadora
Educacional: Denise – 98199-9414 / Coordenadora do Integral: Martha – 98228-5349



Motivamos as crianças para realizar uma alimentação saudável, por isso instituímos a quartafeira “o dia da fruta”.



Para comemorar o aniversário na escola entre em contato, com antecedência, a fim de agendar
a data e acertar os detalhes. Favor procurar a Orientadora Educacional.



É recomendável diariamente ter na mochila uma roupa sobressalente, dentro de um saco
plástico, para casos de emergência.



Não é permitida a circulação de Pais e/ou Responsáveis nos corredores, rampas e nas janelas
das salas nos horários de aula, pois interferem na dinâmica pedagógica.



Em caso de ausência, solicitamos a comunicação com a Pró ou a Orientadora Educacional.



Caso a criança apresente sintomas de doenças: febre, gripe, náuseas, conjuntivite, lesões de
pele, diarreia, dentre outros, sugerimos que permaneça em casa sob os cuidados dos
responsáveis, pois além de não ter as condições ideais para assimilar os conteúdos, a depender
do que esteja portando existe sempre a possibilidade de contágio. Por motivo de precaução e
prudência, o Colégio não dispõe de medicamentos. Caso o aluno (a) esteja em uso de
medicação via oral ou tópica, a mesma poderá ser administrada na enfermaria mediante
apresentação da receita médica.



Caso haja mudança de portador, comuniquem por escrito na agenda.



O responsável pelo transporte escolar deve conduzir a criança até a sala e buscá-la no mesmo
local.
A partir de março estaremos disponibilizando o acesso aos blogs das turmas para que
acompanhem um pouquinho das nossas atividades pedagógicas.



Certos de contarmos com a sua compreensão e colaboração, agradecemos antecipadamente.
Equipe Pedagógica.

