
    

    

NORMAS E ORIENTAÇÕES 2018  

EDUCAÇÃO INFANTIL   -    INTEGRAL  

  

Para o bom atendimento aos alunos e pais do período integral segue as normas e orientações:  

  

• HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 7h30 até às 18h. Os alunos não deverão permanecer na escola após esse horário.  

• TOLERÂNCIA HORÁRIO DE ENTRADA: Até às 8h30. Após este horário o aluno só poderá ingressar no período pedagógico, 

ou seja, ás 13h.  

• HORÁRIO DE SAÍDA INTEGRAL: o horário de saída é até às 18h. Caso o aluno permaneça na escola após esse horário será 

cobrado hora extra no valor de R$ 25,00.  

• SAÍDAS ANTECIPADAS: até às 13h, deve ser feito com prévio comunicado na agenda, apresentar o atestado médico, no caso de 

consultas. Após este horário o responsável DEVE SOLICITAR AUTORIZAÇÃO da direção e justificar o motivo que será anotado em 

documento específico.  

• ROTINA ESCOLAR: a rotina será enviada via agenda no início do ano. Todos os alunos deverão seguir a rotina determinada pela 

escola.  

• UNIFORME: O aluno deve estar sempre uniformizado. Enviar roupa para troca, para possíveis eventualidades.  

• LANCHE: Deverá ser enviado lanche, tanto para o período da manhã quanto para o da tarde. Caso o aluno necessite utilizar a 

cantina, por se tratar de um serviço terceirizado, todo tipo de solicitação deverá ser tratada diretamente com o fornecedor.   ESCOVA 

E CREME DENTAL: é indispensável o envio.   

• Dia do Brinquedo: momento tão esperado pelos alunos, mas atenção para o que não será permitido trazer: “arminhas”, “cartinhas 

com poderes”, ipod ou qualquer outro brinquedo que não possa ser compartilhado entre os colegas (às vezes a criança trás algo tão 

caro que fica com receio de dividir, a escola não é responsável pelo zelo destes brinquedos e não aconselha que sejam 

trazidos.  

• LIÇÃO DE CASA: Pedimos para que os alunos do período integral, não façam as lições em casa, e sim na escola, propiciando um 

momento em família ao chegar em casa. (Caso a lição exija informações pertinentes a família – onde a professora não pode 

responder as perguntas – essa sim poderá ser feita em casa.   

• Em dia de REUNIÃO DE PAIS, NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO: não atendemos os alunos do período integral em dia de reunião de 

pais em virtude da necessidade do atendimento aos pais neste dia. O dia da reunião é informado com antecedência pela agenda ou 

através do calendário disponibilizado no site da escola.  

• CONSELHO DE ANO: o atendimento aos alunos do período integral ocorre somente no horário recreativo.  

• Material que deve ser PROVIDENCIADO pelos responsáveis:  

     

1 lençol com elástico para uso individual na hora do descanso (anotar nome 
do aluno no lençol). O lençol volta para casa na sexta-feira pra ser higienizado.  
1 travesseiro com fronha para uso individual  

2 potes de massinha SOFT ACRILEX 500g  

1 jogo pedagógico (de acordo com a idade)  

1 DVD educativo infantil   

1 livro de literatura infantil (de acordo com a idade)  

  

  

A Direção.  

  

  

  



  


