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DE PESSOA PARA PESSOA 
Informativo Especial da EMEB Fernando Pessoa – Fevereiro de 2020 

 

Rua Vânia Silva Santos, 57, Jardim das Orquídeas - São Bernardo do Campo, SP - CEP: 09854-400 
Telefones: 4358 1845/ 4336 3885 

Correio eletrônico (e-mail): emebfernandopessoa.sbc@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/emebfernandopessoa 

Blog: https://emebfernandopessoasbc.wordpress.com 

WhatsApp: 98224 2542 (somente mensagens) 

     
Querida Família, 
Este informativo foi elaborado especialmente para você conhecer um pouco mais da nossa organização 

e para também se organizar. Pedimos a gentileza de ler com atenção e guardá-lo para consultas. Em caso 
de dúvidas ou sugestões, venha conversar com a gente! 

 
Equipe Escolar da EMEB Fernando Pessoa 

 

          CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO ANO 

O calendário escolar, assim como todo o trabalho que desenvolvemos, é baseado em orientações e 
determinações da Secretaria de Educação do nosso município. Durante o ano, além dos feriados e emendas 
de feriados, a escola tem programadas algumas atividades de planejamento, organização e formação sem a 
presença de crianças (dias não letivos) – essa programação não afeta a quantidade de dias letivos que as 
escolas têm obrigação de cumprir, que são 200, mas é preciso que a família fique atenta às datas para evitar 
transtornos na sua própria rotina. 
 

DIAS LETIVOS E RECESSO ESCOLAR 

1º semestre Recesso escolar 2º semestre Recesso escolar e férias 

05/02 a 08/07 09/07 a 26/07 27/07 a 22/12 23/12 em diante 

 
A partir dos 4 anos de idade, a matrícula e a frequência escolar são obrigatórias. Dos 200 dias letivos, na 

pré-escola a criança precisa obter uma frequência mínima de 60% (120 dias) e a escola deve notificar o 
Conselho Tutelar sempre que a criança tiver mais que 30% do total de faltas permitidas para a Educação 
Infantil. Ou seja, se durante o ano a criança ultrapassar 24 faltas, o caso será encaminhado para análise e 
acompanhamento do Conselho Tutelar. 

Atenção! Ausências injustificadas nos primeiros dez dias letivos podem levar ao cancelamento da vaga 
da criança. 
 

FERIADOS, EMENDAS E PONTOS FACULTATIVOS EM DIAS DA SEMANA 

24 e 25/fevereiro 
(2ª e 3ª f.) 
Carnaval 

10/abril 
(sexta-feira) 

Paixão de Cristo 

20 e 21/abril 
(2ª e 3ª f.) 
Tiradentes 

1º/maio 
(sexta-feira) 

Dia do Trabalho 

11 e 12/junho 
(5ª e 6ª f.) 

Corpus Christi 

09/julho 
(quinta-feira) 

Revolução 
Constitucionalista 

20 e 21/agosto 
(5ª e 6ª f.) 

Aniversário de SBC 

07/setembro 
(segunda-feira) 

Dia da 
Independência 

12 E 13/outubro 
(2ª e 3ª f.) 

Nossa Senhora e 
Dia do Professor 

02 e 20/11 
(2ª e 6ª f.) 

Finados e Dia da 
Consciência Negra 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ROTINA E A ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Turma: Infantil ____ - Professor/a:___________________ - Sala____ 
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As reuniões com pais são planejadas, preparadas e conduzidas pelas professoras com muita dedicação; 

são momentos importantes de trocas de conhecimentos sobre o trabalho educativo e de socialização das 

aprendizagens das crianças; também podem fazer parte dos projetos desenvolvidos pelas turmas.  

Equipe escolar e crianças se sentem valorizadas quando as famílias participam. Sabendo da dificuldade 

que muitas famílias têm por conta de trabalho, com exceção da primeira reunião, as demais serão feitas em 

horários alternados (uma vez no primeiro horário, outra vez no segundo horário).  

Nos dias de reuniões com meio período letivo, a criança entra no horário da reunião de sua turma e 

permanece sob os cuidados de outra professora; ao final da reunião, vai embora com a família. 

Para que não perca nenhuma informação importante e para evitar prejuízos ao desenvolvimento desses 

encontros, é importante que a família se organize para participar da reunião toda. Caso tenha dificuldade de 

se organizar ou estar presente à alguma reunião, avise a professora ou a equipe gestora, que buscaremos 

uma alternativa para ajudar. 

A secretaria escolar fornece comprovante de comparecimento na escola. 

 

Reuniões Pedagógicas são momentos de formação, discussão, decisões coletivas, avaliações do trabalho 

e encaminhamentos de questões administrativas e pedagógicas destinadas à equipe escolar. Participam 

delas todos os profissionais que atuam em nossa escola e, eventualmente, famílias e outros profissionais 

podem ser convidadas a participar.  

Observe que no cronograma acima alguns dias serão somente de reunião pedagógica e outros serão meio 

período de reunião e meio período de atividades com crianças. Nos dias de reuniões pedagógicas com meio 

período letivo, os horários de atividades com as crianças serão os seguintes: 

- Manhã: das 8h às 9h50 (abertura dos portões às 9h40 para transportadores); 

- Tarde: das 13h às 14h50 (abertura dos portões às 14h40 para os transportadores). 

 

SÁBADOS LETIVOS 

25 de abril 05 de dezembro 
 

Nos sábados letivos propomos atividades interativas entre crianças e adultos, com a participação das 

famílias e tematizando vivências da rotina da educação infantil. Neste ano, considerando que temos famílias 

com crianças na EMEB José Augusto e na EMEB Bosko Preradovic, combinamos que no primeiro semestre 

cada uma das escolas fará o sábado letivo em dias diferentes para que todos participem integralmente das 

atividades; já no segundo semestre, nossa proposta é fazer uma grande atividade de integração com as 

famílias da creche, de nossa pré-escola e da escola de ensino fundamental.  

Enviaremos os cronogramas com os horários e as propostas próximo às datas de cada atividade. 

REUNIÕES COM PAIS 

04 de fevereiro 
(terça-feira) 

08 de maio 
(sexta-feira) 

08 de julho 
(quarta-feira) 

16 de outubro 
(sexta-feira) 

11 de dezembro 
(sexta-feira) 

Dia não letivo Meio período com crianças (letivo) 

REUNIÕES PEDAGÓGICAS EM DIAS DA SEMANA 

03/02 

(2ª f.) 

08/02 

(sábado) 

20/03 

(6ª f.) 

03/04 

(6ª f.) 

25/09 

(6ª f.) 

02/10 

(6ª f.) 

23/10 

(6ª f.) 

14/12 

(2ª f.) 

22/12 

(3ª f.) 

Dias não letivos Meio período letivo 
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ASSEMBLEIAS DO CONSELHO DE ESCOLA E DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APM) 

03 de março (terça-feira) 04 de agosto (terça-feira) 

Eleição de novos membros Prestação e aprovação de contas 

 

O Conselho de Escola e a Associação de Pais e Mestres são organismos da gestão escolar democrática que 

reúne representantes das famílias, dos funcionários, das professoras e da equipe gestora para tratar sobre 

questões do projeto pedagógico da escola, organização escolar, planejamento e gestão dos recursos 

financeiros que a escola recebe.  

As reuniões acontecem uma vez por mês, em horários e dias a serem combinados com os membros 

eleitos. É importante que as famílias se organizem para participar e eleger seus representantes, pois nas 

reuniões do Conselho de Escola e da APM comunidade e equipe escolar, juntas e comprometidas com a 

qualidade da educação, pensam em soluções para os problemas da escola e para a melhoria das condições 

de trabalho das educadoras e de atendimento das crianças: decidem sobre aquisições de materiais, 

contratação de serviços, encaminhamentos de ações junto a outros órgãos; acompanham a execução do 

projeto pedagógico da escola, dão suporte à gestão escolar e fiscalizam a aplicação das verbas. 

 

OUTRAS DATAS IMPORTANTES DE NOSSO CALENDÁRIO 

15 de maio (sexta-feira) - Dia da Família (dia letivo): neste dia, ou durante a semana do dia 15, as 

professoras vão apresentar atividades desenvolvidas ao longo dos meses e que se relacionam com a 

temática. 

29 de maio (sexta-feira): esta é a data inicialmente prevista pela Secretaria de Educação para realização 

de uma atividade formativa junto às escolas do município. Neste dia, a escola não funcionará. Caso haja 

mudança na data, informaremos posteriormente. 

01 a 05 de junho – Semana do Meio Ambiente: durante esta semana, as professoras vão apresentar 

atividades desenvolvidas ao longo dos meses e que se relacionam com a temática. 

14 a 16 de outubro – Semana das Crianças: nestes dias desenvolveremos atividades específicas em 

comemoração ao Dia das Crianças. A reunião com pais programada para o dia 16 faz parte desta 

programação. 

27 de agosto (quinta-feira) – Aniversário da Escola (dia letivo) 

16 a 19 de novembro – Semana da Consciência Negra: durante esta semana, as professoras vão apresentar 

atividades desenvolvidas ao longo do ano e que se relacionam com a temática. 
 

PERÍODO INICIAL DE ACOLHIMENTO E ADAPTAÇÃO 

Fevereiro é o mês em que as crianças voltam a frequentar nossa escola e em que 
novas crianças passam a frequentá-la pela primeira vez – em tempos de mudanças para 

as crianças e para as famílias é comum manifestações de ansiedade, angústia, medo, choro, birra e outros 
comportamentos de resistência ao novo ambiente e ao novo grupo de convívio social. Para que as crianças 
se sintam confiantes, seguras e bem acolhidas é fundamental o apoio e a confiança da família, a parceria 
com educadores/as, o respeito aos ritmos e necessidades da crianças... Como estratégia de acolhimento, 
organizamos atividades com a participação das famílias, horários reduzidos com ampliação progressiva e, 
nos primeiros dias, alternância no atendimento das turmas. 

Contamos com a participação, compreensão e colaboração de todos. Se por motivos de trabalho ou de 
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saúde for impossível se organizar para cumprir os horários do período de adaptação, ou precise de outros 
ajustes, converse com o/a professor/a ou com a equipe de gestão, pois é importante garantir a frequência 
da criança desde o primeiro dia. Os transportadores devem cumprir os horários estipulados pela escola; 
não serão consideradas justificadas ausências ocorridas em razão da não prestação de serviço por parte 
do transportador. 

 
 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

  

ENTRADAS E SAÍDAS 

Manhã Tarde 

Entrada 8h às 8h10 13h ÀS 13H10 

Saída 
11h40 às 11h50 – Transportadores 

11h50 às 12h - Famílias 
16h40 às 16h50 – Transportadores 

16h50 às 17h - Famílias 
 

Entre 7h50 e 8h e 12h50 e 13h as famílias poderão aguardar o horário de entrada 

na rampa do portão principal, mas não devem deixar as crianças sozinhas nem as levar 

para as salas antes do horário regular de entrada. 

A partir das 7h40 e das 12h40, as crianças transportadas poderão aguardar no refeitório, desde que 

acompanhadas por monitores/cuidadores.  

ATENÇÃO!  Em razão do atual quadro de funcionários disponíveis para o apoio e o acompanhamento 

dos portões, todas as crianças (mesmo as do transporte escolar) deverão entrar e sair pelo portão 

principal (Rua Vânia Silva Santos). Também como medida de segurança, no horário regular de entrada, 

famílias e transportadores deverão entregar as crianças nas salas, cuidando para não desviar a atenção 

do/a professor/a. 

 
QUANDO A CRIANÇA CHEGAR ATRASADA (APÓS 8H10 OU 13H10) 
 
O responsável deverá justificar o atraso junto à secretaria da escola e (para evitar interrupções aos 

trabalhos do/a professor/a) não poderá levar a criança até a sala.  Caso a criança precisar de 

acompanhamento, um/a funcionário/a da escola a conduzirá até sua sala, onde será acolhida pela 

professora. 

Se a criança atrasada for de transporte particular, um/a funcionário/a registrará os atrasos e, quando 

somarem 03 na mesma semana, a escola comunicará as famílias, que deverão tomar providências junto ao 

transportador de modo que se adeque aos horários da rotina escolar. 

Todo os atrasos são registrados pelo/a professor/a na caderneta de chamada. 

REFORÇANDO: O/a professor/a não poderá atender a família enquanto faz a entrada e a saída das 
crianças. Esses são momentos em que toda atenção deve estar voltada para garantir acolhimento e 
segurança dos /as pequenos/as, por isso, se precisar passar uma informação, tirar alguma dúvida ou 
tratar de algum assunto sobre a criança, pode-se usar o caderno de comunicados, informar 
diretamente a um membro da equipe gestora ou, ainda, às oficiais de escola, que avaliarão a melhor 
forma de lhe ajudar, repassando recados para o/a professor/a em momento oportuno.  

Caso precise conversar com mais tempo com o/a professor/a, recomendamos combinar um horário 
em que o/a professor/a não esteja em atendimento às crianças (período da manhã entre 7h e 8h; 
período da tarde entre 17h e 18h). 
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Quando os atrasos forem constantes, a escola convocará os familiares para esclarecimentos e busca de 

alternativas viáveis, visando não prejudicar a aprendizagem da criança. 

A frequência escolar é um direito da criança, por isso mesmo atrasada sempre será recebida e bem 

acolhida. Alertamos, no entanto, que atrasos (e faltas) frequentes prejudicam a participação da criança em 

importantes momentos da rotina, dificultam o fortalecimento dos vínculos e fazem com que a criança se 

sinta deslocada, atrapalhando o desenvolvimento das atividades e suas aprendizagens. 

 

RETIRADA DA CRIANÇA 

 
     A retirada da criança será feita somente pelos pais/ responsáveis legais ou por pessoas 
autorizadas por estes. Caso a família use transporte escolar particular deve preencher a 
autorização para informar o nome do transportador e o telefone para o contato. 

Todas as pessoas (inclusive pais/ responsáveis legais) que forem retirar a criança 

devem portar documento de identidade oficial com foto (RG, CNH...), que será solicitado sempre que 

necessário. Esta é uma medida de proteção às crianças e contamos com a compreensão de todos, porque 

pode levar um tempo para o/a professor/a gravar a fisionomia do responsável pela retirada. 

A autorização para retirada das crianças deverá ser feita por escrito, atualizada todo ano e sempre que 

ocorrer mudanças das pessoas autorizadas. 

Quando for necessário buscar a criança antes do horário, o responsável deve justificar junto 

à secretaria da escola e aguardar até que a criança lhe seja entregue. A retirada antes do horário 

deve ser feita apenas por motivos de força maior. 

     Caso a família necessite que outra pessoa que não esteja autorizada anteriormente busque a criança, 

deverá encaminhar um bilhete escrito e assinado autorizando a retirada, indicando nome completo da 

pessoa, que deverá apresentar documento de identidade. 

 

RETIRADA E RETORNO DA CRIANÇA PELO TRANSPORTE 

 

Para evitar que crianças se percam pelo caminho em meio a outros adultos, recomendamos aos 

transportadores que se organizem para retirar as crianças entre 11h40 e 11h50 e entre 16h40 e 16h50. A 

partir de 11h50 e de 16h50, a prioridade é a entrega das crianças aos pais. 

Todos os transportadores deverão providenciar lista com nome completo das crianças, nome da 

professora, turma e número da sala e identificação das monitoras. Estas informações podem ser obtidas 

junto à secretaria da escola. 

Ao retirar as crianças, devem solicitar à professora que chamem as crianças, informando os nomes de 

cada uma. As crianças não serão liberadas se não forem individualmente identificadas e, também, se 

houver dúvidas quanto à identidade da monitora ou transportador/a. Neste sentido, para evitar 

contratempos, orientamos os transportadores que providenciem meios de identificação de seus monitores 

(crachás, por exemplo).  

Também na saída, por breve tempo e desde que acompanhadas por monitores/cuidadores do 

transporte, as crianças transportadas poderão aguardar a chegada do transportador no refeitório. 

Às famílias que fazem uso do transporte escolar público, pedimos máxima atenção aos seguintes 

procedimentos adotados pelo Serviço de Transporte: 

ATENÇÃO! CRIANÇAS NÃO DEVEM SER AUTORIZADAS A RETIRAR OUTRAS CRIANÇAS. 
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✓ O retorno somente é feito quando o transporte traz a criança ou se o responsável preencher a 

solicitação junto à secretaria. 

✓ Se no local combinado para entrega da criança não tiver uma pessoa autorizada a receber, a criança 

é retornada para a escola e, se esta já estiver fechada, a criança é levada até a Secretaria de 

Educação, ficando a família responsável por buscar a criança. 

 

ATRASOS NA RETIRADA 
 

A criança permanecerá com a professora em sala até o horário limite de saída (12h ou 17h); 

após esse horário ficará sob os cuidados de um membro da equipe gestora e/ou Oficiais de 

Escola ou, ainda, com outro funcionário disponível no momento. Após 12h10 e 17h10, não 

havendo a retirada da criança, a escola fará contato com os pais ou responsáveis através dos 

telefones informados por eles. Não sendo possível o contato com a família ou pessoas autorizadas 

para a retirada da criança, a escola entrará em contato com o Conselho Tutelar. 

Ao retirar a criança atrasada, a família/ responsável deverá justificar em livro próprio na secretaria da 

escola.  

 
FREQUÊNCIA ESCOLAR E JUSTIFICATIVAS DE FALTAS   
 
Toda falta precisa ser justificada pela família, preferencialmente por escrito e com assinatura do 

responsável legal, por meio do caderno de comunicados ou diretamente na secretaria da escola. Não são 

consideradas como justificadas as ausências informadas por Whatsapp, Facebook, Messenger, Instagram ou 

outras redes sociais que a escola use ou venha a utilizar. 

Principalmente para quem recebe benefícios sociais com condicionantes de frequência escolar (Bolsa 

Família, por exemplo), é importante saber que somente atestados médicos, declarações de 

comparecimento na justiça e documentos oficiais semelhantes atestam legalmente as faltas.  

A justificativa da ausência não retira a falta da criança e não desobriga a escola de notificar o Conselho 

Tutelar.  

Caso a criança tenha sua matrícula cancelada por excesso de faltas injustificadas, evasão escolar ou 

qualquer outro motivo, a criança poderá ser rematriculada desde que haja vaga disponível, caso contrário 

será inserida na lista de espera. 

 
MUDANÇAS DE PERÍODOS 
 
Respeitando determinações e parâmetros da Secretaria de Educação quanto ao equilíbrio quantitativo 

entre os períodos, à formação e ao limite de crianças por turmas, procuramos atender às solicitações de 

mudanças de períodos tendo como prioridade as necessidades comprovadas na seguinte ordem: 1. 

Situação de risco; 2. Saúde da criança; 3. Saúde dos pais; 4. Irmão estudando no período pretendido em 

nossa escola; 5. Irmão estudando no período pretendido em outra escola; 6. Trabalho dos pais; 7. Outros. 

Havendo real necessidade, a família pode solicitar a mudança de período junto à secretaria da escola, 

apresentando os documentos comprobatórios (atestado médico, declaração escolar, declaração de 

trabalho etc.); os pedidos são atendidos quando da existência de vaga real, seguindo a lista de classificação 

organizada pela secretaria da escola com base nas prioridades definidas. 

A solicitação (mesmo em casos de necessidade comprovada) não garante a efetivação da mudança, pois 



7  

pode haver mais demanda do que vaga existente, ou pode nem vir a existir vaga real no período pretendido. 

É importante avaliar cuidadosamente se de fato a mudança de período é a única possibilidade, pois este 

tipo de mudança geralmente não é algo simples para a criança, pois mexe com o seu emocional, implica 

em quebra de vínculos já constituídos, requer adaptação à nova turma e à nova rotina, podendo afetar até 

mesmo as aprendizagens e o desenvolvimento. 

 
ALIMENTAÇÃO & SAÚDE BUCAL 
 
Nos dois períodos de nossa escola nosso cardápio é composto de colação e almoço. Colação é um 

complemento alimentar (bolacha, suco, bolinho...) oferecido pela manhã no primeiro horário 

e pela tarde próximo ao último horário.  

O cardápio da escola é elaborado pelo Serviço de Alimentação Escolar da Secretaria de 

Educação e preparado por cozinheiras na escola, não sendo permitido às famílias enviarem 

alimentos de casa para alimentação diária, nem para festas ou comemorações de 

aniversários. 

Para acompanhamento das famílias, afixamos uma cópia do cardápio no mural da entrada, no refeitório 

e compartilhamos por meio de nossas redes sociais. Além disso, mensalmente a Secretaria de Educação 

encaminha um informativo impresso, a ser entregue para todas as famílias. 

Se a criança precisar de alimentação diferenciada por questões de saúde, a família deverá entregar à 

escola uma cópia do laudo/ atestado médico para que providenciemos as adequações junto ao serviço de 

Alimentação Escolar. Esse laudo deve ser atualizado anualmente. 

O momento de alimentação na nossa escola também é momento de aprendizagens! As crianças são 

estimuladas a experimentarem diferentes sabores, cores, consistências, odores... Aprendem a se servirem 

e a se alimentarem com o acompanhamento, orientação e apoio das professoras, auxiliares e cozinheiras. 

    Após o almoço, as turmas têm horário reservado para a higiene bucal. As crianças são 

acompanhadas e orientadas pelas professoras até que não precisem mais de assistência 

para a escovação. É importante que a família providencie escova e creme dental, 

toalhinha de rosto e caneca, coloque o nome da criança e observe constantemente as 

condições de uso destes pertences, higienizando-os diariamente e substituindo-os 

sempre que necessário. 

Durante o ano, recebemos visitas dos agentes de saúde e dentistas da UBS, que fazem a escovação 

supervisionada das crianças, reforçando o ensino dos procedimentos de escovação e avaliam necessidades 

de tratamento dentário. Acompanhe sempre o caderno de comunicado para evitar que a criança falte 

nestes dias. 

 

MEDICAMENTOS 
 

É importante que os horários de medicação sejam organizados de modo que o remédio seja dado no 

período contrário ao da frequência escolar, porém, se não for possível, recomendamos que a família se 

organize para que pai, mãe ou responsável administre o remédio na escola. 

Havendo necessidade, a escola se organizará para que a criança seja medicada no período de frequência 

escolar. Nessa situação, pais ou responsáveis devem entregar o remédio diretamente na secretaria, 

apresentando receita ou cópia da receita atualizada.  

Para os remédios de uso controlado ou contínuo, será necessário relatório médico. 
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ATENÇÃO! REMÉDIOS NÃO DEVEM SER ENVIADOS NA MOCHILA DA CRIANÇA. 

Mesmo que a criança utilize transporte público ou particular, o remédio deve ser entregue 

diretamente por um adulto na secretaria da escola. 

 
ACIDENTES 

 

Sempre que a criança se machucar na escola ou ocorrer alguma situação relacionada 

à saúde, o/a professor/a informará a equipe de gestão ou as oficiais de escola e fará 

o registro da ocorrência, com cópia à família, via caderno de comunicados. Também 

avisaremos a família por contato telefônico, solicitando o comparecimento quando 

necessário. 

Se a criança se acidentar fora do horário de frequência escolar e for encaminhada 

machucada à escola, é importante que a família também nos avise. 

Em caso de acidentes que demandam socorro médico, a escola comunicará a família e acionará os 

serviços de prestação de socorro. Sendo necessário, encaminhará a criança à UBS ou PS, aguardando a 

chegada da família. 

Em qualquer caso, crianças afastadas para tratamento de saúde só poderão retomar a frequência ao 

término do prazo de afastamento indicado no atestado médico. 

 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO, DE TELEFONES, DE CONTATOS E DE PESSOAS AUTORIZADAS 
 

Muitas vezes, ao longo do ano precisamos entrar em contato com famílias e não conseguimos por conta 

de dados desatualizados; também acontecem episódios de pessoas que deixam de ser (ou passam a ser) 

autorizadas a retirar as crianças – estas situações acarretam complicações a encaminhamentos, liberações 

de crianças, entre outros problemas; às vezes, até mesmo atendimentos médicos em situações 

emergenciais podem ser prejudicados por dificuldades de contatos ou de localização de pais e responsáveis. 

Por isso, sempre que ocorrerem mudança de endereço, de telefones, de contatos e de pessoas autorizadas 

pela retirada da criança, é de extrema importância que a família compareça na escola e atualize os dados.  

 

UNIFORMES, MATERIAIS E PERTENCES DAS CRIANÇAS 
 

Por questões de segurança e comodidade, recomendamos que a família dê preferência para o uso do 

uniforme escolar e, quando não for possível,  procure mandar as crianças com roupas leves, que facilitem 

o movimento e, principalmente, que possam sujar de terra ou manchar de tinta, e sem adereços que 

ofereçam riscos de acidentes ou machucados (é recomendável evitar: chinelos, sandálias, calçados com 

salto, vestimentas que limitem o movimento e acessórios como correntes, pingentes, pulseiras, brincos, 

relógios, anéis etc). 

Todas as vestimentas e pertences de uso pessoal devem possuir identificação da criança (nomear as 

peças para facilitar a localização caso seja perdido dentro da escola). 

É importante sempre manter na mochila das crianças peças de roupa para trocar quando necessário. 

Vistorie a mochila diariamente: ela deve conter somente as mudas de roupas, o kit de higiene pessoal, 

o caderno de comunicados e, quando for o caso, atividades e/ou objetos solicitados pela professora. 

Instrumentos cortantes, substâncias inflamáveis, remédios e objetos alheios à atividade escolar não devem 



9  

estar nas mochilas. Caso a criança faça uso de algum objeto de apego, comunique à professora para que a 

mesma esteja ciente e possa acolher a necessidade da criança e ajudar na transição.  

Não é proibido à criança trazer algum brinquedo de casa para uso na escola, mas é altamente 

recomendável que essa prática ocorra em comum acordo entre professora e família para que haja parceria 

nas ações educativas e, ainda, para a minimização de riscos de perdas e quebras.  

 
ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORAÇÕES 

 
Não é permitido o envio de alimentos ou lembrancinhas para comemoração de aniversários das crianças. 

Quando a criança faz aniversário, cantamos parabéns e estimulamos as demais crianças (mas não as 

obrigamos) a confeccionar um cartão, desenho ou outra atividade de cunho pedagógico como forma de 

felicitá-la. Caso a família tenha alguma orientação religiosa que implique em não comemoração do 

aniversário, converse com a professora. 

No planejamento e desenvolvimento das atividades ficamos atentos para garantir a 

participação e inclusão de todos, não promovemos atividades que caracterizem 

proselitismo religioso, que estimulem o consumismo nem que impliquem em cobranças 

ou gastos para as famílias. Respeitamos a diversidade, a pluralidade e a identidade 

humana em todas os seus aspectos (etnia, gênero, classe, cultura, organização familiar 

etc). 

Os/as professores/as desenvolverão diversos temas observando os interesses das crianças e alguns 

desses temas poderão coincidir, ou não, com certas datas comemorativas – em todo caso, cuidamos para 

que as atividades estejam de acordo com os princípios legais, que sejam contextualizadas e significativas. 

 
ESTUDO DO MEIO  

 

Durante o ano, são programadas atividades fora do espaço escolar (no próprio bairro ou 

em outras localidades). Serão atividades relacionadas aos projetos desenvolvidos, 

culturais ou de lazer e os gastos com eventuais contratações de transporte ou de 

aquisição de ingressos são feitos exclusivamente com recursos da APM. 

A criança só poderá participar mediante autorização por escrito dos pais/ responsáveis. 

As autorizações deverão ser devolvidas pelas famílias até três dias úteis antes do passeio e, 

excepcionalmente, até um dia antes do passeio. Caso contrário, e evitando atrasos na saída, a escola 

avaliará se receberá autorização no dia do passeio. Não serão aceitas autorizações por telefone e, no dia da 

atividade, a escola não entrará em contato com a família para solicitar a autorização. 

A criança não autorizada a ir ao passeio permanecerá na escola, preferencialmente sob os cuidados de 

outra professora. Crianças matriculadas em dia anterior ou muito próximo à data do passeio poderão 

participar da atividade, preferencialmente acompanhadas pelos pais/ responsáveis 

Havendo necessidade, familiares maiores de idade serão convidados a fazer o acompanhamento para 

apoiar as professoras. 

 

COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 
 

 Como meio de divulgação das aprendizagens das crianças, de socialização de 

informações sobre a rotina escola e outras de interesses coletivos, utilizamos: cartazes nos portões, paredes 
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e mural de entrada; bilhetes e informativos encaminhados; telefonemas (em casos pontuais e/ ou 

emergenciais); caixa de som e outros meios audiovisuais; reunião entre famílias e professores/ equipe de 

gestão; correio eletrônico e redes sociais.  

Os cadernos de comunicados não precisam ser vistados diariamente, mas professoras e famílias 

devem verificar diariamente se há recados - se houver, vistar e, quando for o caso, responder. Se a família 

necessitar de informações mais detalhadas a respeito da rotina escolar e/ou da aprendizagem e 

desenvolvimento da criança deve agendar reunião com a professora e/ou equipe de gestão. 

ATENÇÃO! Nós não utilizamos correios eletrônicos e redes sociais da escola para informações particulares 

em relação à rotina individual, à aprendizagem e ao desenvolvimento da criança - para estes casos, a família 

deve agendar reunião na escola. 

 

REDES SOCIAIS DE USO DA ESCOLA 

 

A escola utiliza algumas ferramentas virtuais (WhatsApp, Facebook, Instagram e 

blogue) para complementação de informações de interesse das famílias e de divulgação 

do trabalho pedagógico.  Elas não substituem o caderno de comunicados, que a família 

precisa acompanhar diariamente, tomando ciência dos recados e informes.  

Em relação ao WhatsApp da escola, ele é destinado para assuntos gerais. Não criamos grupos, e sim 

lista de transmissão (enviamos a mesma informação ao mesmo tempo para todos os cadastrados, mas cada 

um recebe individualmente). 

Declarações de frequência e documentos da secretaria, recados à professora, justificativas de faltas e 

outros assuntos individuais não devem ser feitas por redes sociais; devem ser solicitados diretamente 

junto à secretaria da escola. Recados à professora devem ser encaminhados por meio do caderno de 

comunicados. 

Para receber os informes gerais da escola, os pais/ responsáveis precisam salvar nosso número nos 

contatos do seu celular, enviar uma mensagem informando o nome completo e a faixa etária (Infantil 3, 4 

ou 5) da criança. Nosso número: 98224 2542. 

As informações via WhatsApp são gerenciadas pelo diretor da escola. Os contatos são excluídos sempre 

que a criança se desliga da escola. 

Pedimos a gentileza de que não sejam enviados, para o WhatsApp da escola: correntes, “flyers” 

(exemplo: cartazes de “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite”, frases motivacionais...), fotos, vídeos e textos 

alheios aos assuntos da escola.  

 
 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS AOS TRANSPORTADORES ESCOLARES 
 

Assim como as famílias, transportadores escolares devem cumprir horários e as 

normas estabelecidas pela escola  

Os transportadores particulares devem preencher anualmente o cadastro junto à secretaria da escola 

indicando, entre outras informações, o nome completo de todas as monitoras que estão ao seu serviço. Este 

cadastro deve ser atualizado sempre que houver alguma alteração no serviço (mudança/ desligamento de 

monitores, mudança de veículos etc). 


