
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

  

VOCÊ É MUITO IMPORTANTE EM NOSSA ESCOLA, POR ISSO, REUNIMOS UMA SÉRIE DE INFORMAÇÕES 

QUE IRÃO AJUDAR NA ORGANIZAÇÃO DE SUA FAMÍLIA E NO BEM ESTAR DAS CRIANÇAS! 

Obs. I: Crianças com dietas especiais, tais como uso de mamadeira e alergias alimentares devem deixar o alimento na escola, os pais 

serão notificados para repor quando necessário.  

Obs II: Itens de higiene como fraldas, lenço umedecido, pomada e um conjunto de roupas (calça, camiseta, casaco, roupas íntimas, 

conforme a temperatura) devem vir diariamente na mochila IDENTIFICADOS. 

Obs III: Todo o material deve vir identificado com o nome do aluno. 

Caso deseje adquirir o uniforme escolar, está disponível na loja Vinata no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1484, próximo 

a Prefeitura - Centro, Caxias do Sul - RS, 95020-460. Telefone: (54) 3222-0388. 

 

Documentação obrigatória para a matrícula/rematrícula: 

- Cópia da Certidão de Nascimento da criança; 

- Comprovante de residência dos pais ou responsável da criança, observando se a criança mora no mesmo endereço; 

- Cópia da Identidade e CPF dos pais ou responsável pela assinatura do Contrato; 

- Cópia da Carteira de Vacinação da criança; 

- Em caso de transferência de crianças da pré-escola (4 e 5 anos), Histórico Escolar. 

  

LEMBRETES IMPORTANTES PARA VOSSA ORGANIZAÇÃO! 

- Quando notarem que à noite ou ao acordar pela manhã a criança apresenta sinais de febre, mesmo baixas temperaturas, algum tipo 

de mancha, vermelhidão, coceira, bolinhas, tosse, falta de ar, secreção incomum nos olhos, diarreia, entre outros sinais de que está 

ou irá ficar doente, pedimos que seu filho (a) repouse sob os cuidados da família. A escola é um espaço social, na qual a interação 

entre as crianças é parte de todas as atividades, assim sendo precisamos preservar todas as crianças, aquela que está doente e aquelas 

que não estão doentes, ao mesmo tempo. Acreditamos que assim evitamos contágios, garantimos que a criança receba toda a atenção 

que merece em sua condição e preservamos a saúde de todos. 

- A escola é o primeiro local de convívio social da criança além da família, por isso, precisamos, família e escola, reconhecer que 

nossa prioridade são as crianças. Por isso desejamos ser exemplo de respeito às regras que garantem um bom convívio social. As 

ações individualizadas se referem ao respeito aos ritmos emocionais e de aprendizagem, estão presentes nas práticas da equipe 

pedagógica e no apoio de cada família. Necessitamos que, salvo ocasiões esporádicas e justificadas, respeitemos os horários de 

entrada e saída da escola, são eles: 



1°- Entrada pela manhã de 8:00 até 8:30 (Após as 8:30 será servido o lanche da manhã. Se não puder chegar até as 8:30, 

favor observar o próximo horário de entrada, todavia o horário de saída permanece o mesmo inscrito no contrato de prestação de 

serviços). 

2°- Entrada pela manhã de 10:00 até 10:30. Se não puder chegar até as 10:30, favor observar o próximo horário de entrada, 

todavia o horário de saída permanece o mesmo inscrito no contrato de prestação de serviços. 

3°- Entrada à tarde 13:00 até 13:30 (Nesse período realizamos diálogos, acolhemos as emoções e nos organizamos para 

iniciar a tarde. É muito importante que ao iniciarmos as atividades todos já estejam na escola, salvo exceções justificadas, pois, a 

rotina é um importante fator ambiental para a segurança emocional e organização cognitiva. 

Horários de Saída 

Sempre observar o horário contratado. As horas excedentes serão contabilizadas como horas extras conforme tabela do Help. 

- A escola fecha às 19:00 horas. Pedimos que respeitem a tolerância, visto que a equipe de trabalho organiza seus compromissos 

de acordo com este horário. Com base em nossa organização a equipe têm seus horários de intervalo, as atividades têm início, meio 

e fim, as crianças podem memorizar e prever como serão seus dias e sentir mais segurança e bem-estar. 

- Ao constatarmos que há alguma enfermidade, ou sinal possível de uma, na criança enquanto ela está na escola, entraremos em 

contato com a família para que ofereçam atenção médica e cuidados especiais. A CRIANÇA PODERÁ RETORNAR À ESCOLA 

MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO LIBERATÓRIO DE UM PEDIATRA OU MÉDICO RESPONSÁVEL PELO 

ATENDIMENTO. No atestado deve estar expresso qual foi a condição de enfermidade bem como período de recuperação. Em casos 

de enfermidades contagiosas, a criança só poderá retornar à escola após período seguro, com atestado médico indicando o retorno. 

Avisar via agenda. 

- Durante o primeiro trimestre estaremos ficando em atividades voltadas à vida prática, artes, movimentos e educação emocional 

para que as crianças sejam acolhidas ao retornar das férias, pedimos a paciência e colaboração de todas as famílias. 

- Procure se manter informado sobre o dia a dia de seu filho e marque como lida as mensagens que lê na agenda. Lembramos que a 

agenda, as reuniões e as mensagens enviadas pela coordenação são os principais meios de comunicação entre a família e a escola. 

Infelizmente, para oferecer atenção aos pais na recepção, em momentos de entrada e saída das crianças e famílias, os educadores 

precisam se afastar temporariamente do atendimento de um grupo de crianças que necessita de atenção constante e cujos 

responsáveis confiaram a nós seus cuidados. NOSSO FOCO SÃO AS CRIANÇAS, por isso, pedimos gentilmente que facilitem 

esse momento. 

- Desejamos que em horários de saída da escola, após receber seu filhote em seus braços, você possa acolhê-lo com tranquilidade, 

sentir todo o carinho que ele acumulou durante o dia na escola para lhe oferecer e encaminhá-lo para finalizar seu dia com 

tranquilidade. As professoras atenderão apenas com brevidade os pais na entrada ou saída, envie os avisos necessários via agenda, 

WhatsApp e/ou através de um bilhete. Fique sempre à vontade para falar com a direção e/ou coordenação. LEMBRE-SE: AS 

INFORMAÇÕES SOBRE A ALIMENTAÇÃO, SONO E SOBRE OS MOMENTOS DO SEU FILHO SERÃO ENVIADAS 

VIA AGENDA. Em caso de dúvidas contate a coordenação ou a direção. 

- Sempre que tiver dúvidas ou precisar abordar algum aspecto relacionado a seu filho, seja bem-vindo para nos procurar. Porém, 

telefone antes para acordarmos o dia e o melhor horário. Teremos grande prazer em recebê-lo. Se houver urgência, procure a diretora 

ou a coordenadora pedagógica — elas ouvirão você e encaminharão suas considerações conforme a necessidade. 



- Somente quando escola e família trabalham juntas os bons resultados podem ser assegurados. Ao observar sua conduta social seu 

filho aprenderá sobre ética e cidadania. 

- Não será permitido trazer brinquedos de casa para a escola, salvo em atividades programadas e previamente notificadas via agenda. 

- A identificação das roupas, calçados, etc. é de extrema importância para evitar trocas e/ou perdas. 

- Convites para festa e aniversários serão distribuídos apenas quando forem para todos os integrantes da turma. 

- A escola não se responsabiliza pela entrega de presentes e não faz entrega de quaisquer materiais entre as famílias. 

- As reuniões de pais acontecem às 20:00 nas datas estipuladas em calendário. Algumas dessas reuniões serão para grupos específicos 

conforme a necessidade, quando assim for, todos serão notificados. 

- Nos dias em que foram marcadas reuniões pedagógicas o horário de saída das crianças é às 18:00hrs. 

Desde já agradecemos a confiança e parceria constantes, pois temos um objetivo em comum: GARANTIR BEM ESTAR, 

QUALIDADE DE VIDA E O QUE HÁ DE MELHOR PARA EDUCAÇÃO DE SEUS FILHOS (AS). 

  

Com Carinho 

Laina Brambatti 

Diretora Pedagógica 

  

  

Li e estou ciente. 

Assinatura 

 

 

 


