•
NORMAS E REGRAS/2017Srs. Pais, boa tarde.
No início do ano letivo de 2016 organizamos uma
reunião para tratarmos dos assuntos gerais de forma
organizacional do Colégio Primeiro Mundo.
PARCERIA: Escola e família precisam andar juntas para
melhor rendimento de seus filhos. E para que seu (a) filho
(a) aproveite nossos serviços. É extremamente importante
o cumprimento de algumas regras no ambiente escolar.
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ADAPTAÇÃO: Ocorre com o grupo e professora –
Contamos com a participação dos pais neste
processo. é necessário a colaboração dos pais na
entrega da criança para a professora. Conversar com
seu filho(a), explicar que a escola é um lugar para
aprender, brincar, fazer amigos... O responsável não
poderá permanecer dentro da sala de aula ou andar
nos arredores do colégio, pois, essa ação dificulta na
construção de vínculos e confiança com a professora
e também com o grupo.
UNIFORME – Uso do uniforme é obrigatório e
fundamental (manter peças do uniforme na mochila). A
escola não se responsabiliza por perdas ou manchas.
MATERIAIS INDIVIDUAIS –
MATERIAL ANGLO- Mini- entregue na reunião de
pais.
MATERNAL- Vai pra casa a cada 15 dias;
JARDIM 1 E 2- Apenas quando lição de casa;
Favor enviar todos os materiais com identificação do
aluno, para evitar perdas ou trocas. A escola não se
responsabiliza por perdas.
HORÁRIO DE ENTRADA ½ PERÍODO MANHÃ: 8:00/
12:00
TARDE: 13:00/17:00
INTEGRAL: 8:00/18:00
ATENÇÃO ALUNOS QUE CHEGAM ANTES DO
HORÁRIO (6h30/8h00): Os alunos que chegam mais
cedo, serão encaminhados até a brinquedoteca com a
professora Nani, e lá Irão aguardar a professora
buscá-los para dar início as atividades.
ENTRADA x SAÍDA- Pedimos a gentileza de cumprir
os horários de entrada e saída para que o aluno não
perca as atividades propostas no dia.
LANCHE COLETIVO – O lanche será único e
oferecido as turmas: minimaternal/Maternal/Jardim I e
Jardim II. Cada turma terá o seu horário de lanche e
por esse motivo pedimos a gentileza que respeitem
este horário, pois, a seguir teremos inicio as atividades
diárias.
LANCHEIRA: Para os alunos que utilizam a lancheira,
evitar salgadinhos, chocolates, balas.
Capoeira: Nas aulas de capoeira os alunos deverão
vir também uniformizados, também com identificação
no uniforme.
OCORRÊNCIAS: As ocorrências são registradas na
agenda ou informadas pelo contato telefônico.
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AGENDA - Canal de comunicação de extrema
importância, na qual vocês irão registrar as dúvidas,
medicação, agendamento de reuniões, etc. É DEVER
dos responsáveis vistar as agendas do seu filho (a),
pois, facilita a comunicação e parceria entre PAIS X
ESCOLA.
MEDICAÇÃO- Favor marcar na agenda a quantidade e
o horário, para que as professoras mediquem, e em
caso de antibiótico favor enviar a receita médica. No
caso de febre ou outros sintomas da criança entraremos
em contato com os responsáveis.
DIA DO BRINQUEDO – Dia do brinquedo permanecerá
na SEXTA-FEIRA ou de acordo com a programação da
profª. Pedimos a gentileza de NÃO ENVIAR brinquedos
ou acessórios fora deste dia, pois, já estamos ensinando
nossos alunos a cumprir e respeitar algumas regrinhas
de convivência.
Não será permitido brinquedos pontiagudos
(espadas), armas, e jogos eletrônicos (tablets/
Ipads); Não enviar brinquedos de valor sentimental ou
alto valor.
ANIVERSARIANTES DO MÊS: Somente bolo, suco,
vela e descartáveis para confraternizar com os amigos
na hora do lanche, os convites e lembrancinhas estão
autorizados. Poderá ser comemorado apenas às
sextas-feiras.
AVALIAÇÃO- A educação infantil é avaliada mediante
ao desenvolvimento contínuo dos alunos, envolvendo as
diferentes habilidades por meio do sistema anglo de
ensino e relatório de acompanhamento durante o
bimestre.
ATIVIDADES DE CASA
JARDIM I E JARDIM II- A partir do jardim I e jardim II
as atividades são enviadas com mais frequência, desta
forma, pedimos a gentileza de acompanhar as
solicitações marcadas no livro que irá dentro da pasta
que deverá retornar no dia seguinte para continuidade
nas atividades diárias.
MATERNAL- As atividades do maternal serão enviadas
ás sextas-feiras, para que os pais possam acompanhar
o desenvolvimento das mesmas durante a semana e
devolvido na segunda-feira para continuidade na
segunda-feira.
OCORRÊNCIAS E ACIDENTES: Os pais serão
comunicados via agenda ou dependendo da gravidade,
por telefone,
AUTONOMIA- O desenvolvimento da AUTONOMIA
ocorre com estímulos, desta forma, pedimos que
incentive seu filho (a) a seguirem para sala de aula
sozinho desde o portão de entrada a partir da turma
MATERNAL

REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO OU PROFESSORA:
Pedimos a gentileza de realizar agendamentos, pois na
maioria dos casos os professores estão em período de aula
e não será permitido a interrupção para tratar de assuntos
que podem ser esclarecidos em outro momento.
Atenciosamente,
Coordenação.

