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MISSÃO
Promover o desenvolvimento espiritual, social, educacional e cultural da região da
Arquidioces e de Mariana, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e da dignidade da
população, baseado nos princípios evangélico-cristãos.
VISÃO
Ser uma instituição sólida, participativa, atuante e evangelizadora, a ponto de ser
formalmente conhecida e reconhecida pelas instituições públicas, privadas e comunidade como
intermediadora e fomentadora do processo de redução de desigualdade social da região.
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EDUCAR PARA SUSTENTABILIDADE:
RESPONSABILIDADE DE TODOS!

COMUNICADO ANEXO
018/2016

Data: 17/03/2016
De: Coordenação Administrativa e Pedagógica
Para: Pais e responsáveis dos alunos da Educação Infantil
Assunto: Informações Gerais

Senhores pais e/ou Responsáveis,
Estamos muito felizes ao recebermos em nossa escola o(a) seu(sua) filho(a).
Seguem abaixo algumas informações importantes para o início do ano letivo de 2016, na
Educação Infantil e do 1º Ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
1- Entrada e saída de alunos
As aulas iniciam-se às 13 horas. Evitem atrasos. Os momentos iniciais das aulas são de
fundamental importância para que a criança participe da organização da rotina de
atividades diárias.
A entrada das crianças na escola, com exceção daquelas usuárias do transporte
escolar, que são recebidas no horário de chegada do mesmo, estará liberada somente a
partir de12h e 45 minutos. Somente a partir desse horário é que temos funcionários em
número suficiente para receber todos os alunos do turno com segurança.
O horário de saída das crianças da Educação Infantil é às 17 h e 15 minutos e do 1º
ano do Ensino Fundamental às 17:30 horas.
Pedimos que não se atrasem para buscar o(a) seu(sua) filho(a).Chegar pontualmente
às 17 horas e 15 minutos evita situações de transtornos na organização da saída das
crianças, bem como ansiedade para elas. Não será permitido que nenhuma funcionária
acompanhe o(a) seu(sua) filho(a)até sua casa.
2- O Uso do Uniforme
Pedimos a compreensão dos senhores para que o(a) seu(sua) filho(a) use, diariamente,o
uniforme completo.Ele é um componente importante e essencial para a identificação
e segurança das crianças.
O calçado fechado é também de fundamental importância para a segurança das crianças,
durante as atividades escolares. Portanto, não será permitido o uso de chinelinhos ou
sandálias.

Dê preferência ao uso do tênis que traz maior segurança para as crianças ao
caminhar, jogar bola, fazer Educação Física e etc.
3- Atendimento a Pais ou Responsáveis
É de fundamental importância para um bom trabalho educativo, a participação dos Pais ou
Responsáveis na vida escolar dos seus filhos. Mas para mantermos a organização da
rotina escolar alguns procedimentos relacionados ao atendimento de pais se fazem
necessários:
Não é permitida a entrada de pais e/ou responsáveis pelo portão de alunos e/ou sua
ida até a sala de aula.
Quando desejar em falar com o(a) professor(a) ou coordenação deverão se dirigir à
recepção da Escola. O encontro com professores deve ser agendado junto à Coordenação
do Segmento de Ensino, de acordo com o horário das aulas especializadas.
4- Dia do Brinquedo
Somente nos dias de 6ª feira o(a) seu(sua) filho(a) poderá trazer um brinquedo para a
escola.
Pedimos que seja um brinquedo seguro, que não contenha peças pequenas, não seja de
muito valor e de estimação, pois as crianças brincam coletivamente e pode ocorrer algum
dano, como perda de peças e outros.
Esse brinquedo deve estar identificado com o nome do(a) aluno(a).
5- A Alimentação
Temos uma grande preocupação com a alimentação das nossas crianças. Sendo assim,
não vendemos guloseimas, refrigerantes, frituras ou outros alimentos desses gêneros na
nossa cantina. Temos uma diversidade de lanches e salgados que não contém em suas
respectivas massas, gordura hidrogenada.
Seguindo este conceito de alimentação, pedimos que os senhores não enviem como
lanche para seu(sua) filho(a) alimentos como: biscoitos recheados, frituras, chips,
refrigerante, entre outros.
Ótimas opções para o lanche trazido de casa são: frutas, suco, sanduíche natural,
bisnaguinha, biscoito integral, iogurte, torta de legumes, pãozinho caseiro.
Temos como objetivo principal ao desenvolvermos com as crianças o Projeto
Alimentação anual, formar hábitos alimentares saudáveis. Portanto, pedimos que os
senhores enviem diariamente com seu(sua) filho(a) uma fruta.
Temos um momento diário para que as frutas sejam consumidas coletivamente pelos
alunos. As frutas são higienizadas, descascadas, quando for o caso, e picadas.
Assim todos terão oportunidade de experimentar diferentes sabores, o que favorece
o desenvolvimento de novos hábitos alimentares.

6- As aulas especializadas
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As aulas de inglês no 1º Ano têm como objetivo desenvolver principalmente as habilidades
de fala e escuta. Os conteúdos são direcionados para situações do cotidiano das crianças,
acompanhando também os conteúdos e projetos desenvolvidos com a professora da
turma.
7- Horário do recreio
O horário de recreio da Educação Infantil será de 2h e 40 minutos até às 3h e 15 minutos;
durante esse período as crianças lancharão e aproveitarão o momento de interação entre
as turmas para brincar.
Uma vez por semana, as crianças brincarão na caixa de areia que é industrializada e
própria para crianças. Ela é semestralmente lavada com água sanitária e sempre que
houver necessidade; a caixa é fechada e não há risco de entrar nenhum tipo de animal
(gato, cachorro, rato, etc.) dentro dela.
8- Visitas de Pais à Escola

“A presença da família na escola significa
cumplicidade entre aluno, escola e família”.
Lindinalva Sales de Souza Belo

Para que os senhores possam conhecer e participar do cotidiano escolar de seu (sua)
filho (a), a partir do dia 28/03/14 (6ª feira), daremos início ao programa de “Visitas dos
pais às salas de aula”. Essas visitas poderão ser feitas sempre na última 6ª feira do mês,
no horário de 16:30 min às 17:15min.
Nesses momentos, seu (sua) filho (a) terá a oportunidade de mostrar aos senhores as
atividades realizadas nos cadernos, tais como: desenhos,pinturas, descobertas e
outros. Fiquem atentos ao cronograma a seguir:
Datas de visitas de pais/responsáveis à escola:
25/03
29/04
27/05
24/06
26/08
30/09
28/10
25/11

DATAS

9- ” Dramatizações e histórias contadas”
Com o objetivo de proporcionar aos nossos alunos momentos lúdicos, de fantasias e
diversão, vamos iniciar em abril, o Projeto “ Dramatizações e histórias contadas”. Este será um
momento de encontro entre as crianças da Educação Infantil.
Vamos usar a criatividade, fantasiando as crianças com materiais diversificados, fazendo a
magia da infância, aflorar.
Contamos com a presença dos senhores para prestigiarem esse momento.
Segue abaixo o cronograma de datas e turmas responsáveis pela atividade:
Turma

Dia

2º PERÍODO

14/04 (Quinta-feira)

1º PERÍODO

19/05 (Quinta-feira)

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL AI

16/06 (Quinta-feira)

MATERNAL BABY E MATERNAL

18/08 (Quinta-feira)

2º PERÍODO

22/09 (Quarta-Feira)

1º PERÍODO

20/09 (Quinta-feira)

1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL AI

17/10 (Quinta-feira)

MATERNAL BABY E MATERNAL

22/11 (Quinta-feira)

10 – Fórum da Família

“Educação a seis mãos”
Família + Aluno + Escola = SUCESSO
”A presença da família na escola significa cumplicidade entre aluno, escola e família”.
O fórum da família é um evento que a escola e a família têm oportunidade de discutir situações
diversas, através de debates, palestras, apresentações e outros de temas sugeridos pelos pais e/ou
responsáveis. Além disso, é uma oportunidade de vivenciar situações do cotidiano dos seus filhos na
escola, tais como atividades em grupo, apresentações e etc.
A escola oferece atividades extras no momento do fórum para as crianças.
Horário do Fórum: às 19 horas
Local e data serão agendados através de bilhete.
11 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Encontra-se na entrada da escola um mural com os horários e dias de trabalho dos responsáveis
pela coordenação administrativa, coordenação pedagógica, orientação educacional e demais
funcionários. Caso necessitem, entrar em contato com a funcionária da recepção e agendar um
encontro.
Toda última segunda-feira do mês, de 16 às 17:15 horas, não haverá atendimento externo, porque
os funcionários estarão em reunião administrativa, sendo este nos dias:
Dia da semana

Segunda-feira

29/02/16
28/03/16
25/04/16
30/05/16
27/06/16
29/08/16
26/09/16
31/10/16
28/11/16

A Coordenação Administrativa e Pedagógica

