Colégio Episteme
Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio

Normas de Funcionamento
Educação Infantil
Prezados pais, levando-se em consideração que a escola é um espaço coletivo, seguem abaixo
instruções normativas de conduta para que todos tenham uma boa convivência:
1- Horário de Funcionamento: 06h30 min – 18h
MANHÃ – 08h – 12h
TARDE – 13h – 17h
INTEGRAL – 06h30min – 17h
ATENÇÃO: No horário de entrada haverá tolerância máxima de 10min, (em casos extremos).
Decorrido esse prazo, o aluno deverá aguardar e entrar na 2ª aula. Atrasos maiores deverão ser
comunicados à coordenação (via agenda, telefone ou pessoalmente) para solicitar autorização para
entrada do aluno.O aluno que chegar atrasado mais de 3 (três ) vezes no mês não poderá assistir as
aulas do dia. Os pais serão convocados para assinar a ocorrência. Se ultrapassar o horário de saída
(tolerância permitida 10min) será cobrado o valor de R$ 30,00 por hora. Pedimos a colaboração de
todos já que temos custo com o pagamento de horas excedentes para os professores e monitores.
2- Acolhimento: Entrar para a escola é um dos momentos mais significativos da vida da criança e
mexe com toda a estrutura familiar. Esses momentos iniciais exigem esforço de adaptação da
criança, da família e daqueles que assumem seus cuidados. Até mesmo aquelas crianças que
demonstram interesse em frequentar a escola, ao sentirem a ausência dos pais, em um ambiente em
que tudo é novo e desconhecido, podem ficar aflitas ou ansiosas. Cada indivíduo é um ser singular,
consequentemente, as crianças têm processos de adaptação diversos. Muitas logo se sentem
seguras no ambiente escolar. Outras necessitam de um tempo maior para perderem a timidez e o
medo. Ansiedade e choro podem ocorrer com frequência, no entanto, são considerados como fatos
normais do processo de adaptação. Pais conscientes da normalidade dessas ocorrências ajudam
muito nessa passagem, ao transmitirem aos filhos(as) sentimentos de segurança e tranquilidade. Há
pais que necessitam de maior esforço para compreenderem seus filhos ou suas filhas nesse
processo. Para tanto, vale lembrar: • muita paciência! Aos poucos, certamente, estas dificuldades
serão superadas e a criança participará com alegria das atividades do dia a dia no nosso Colégio; •
um período de adaptação bem conduzido possibilita que pais e educadores, por meio de uma
convivência saudável, estabeleçam uma relação produtiva de confiança e respeito mútuo.
Agradecemos a todos que nos permitiram pela primeira vez, ou mais uma vez, dividir o milagre de
cada novo “recomeço”.
DICAS PARA ADAPTAÇÃO
•
•
•

•

A vinda da criança ao Colégio deve ser preparada, entretanto, evite longas explicações, pois isso
pode despertar suspeitas e insegurança;
A rotina não deverá ser mudada durante o período de adaptação: mudar de casa, tirar a fralda,
chupeta, trocar a mobília do quarto, não é o momento mais oportuno para anunciar novidades;
Cabe aos pais entregar a criança à professora, colocando-a no chão, incentivando-a a ficar no
Colégio. É fundamental que os pais estejam seguros e que passem segurança para seus filhos.
Por isso, as despedidas devem ser rápidas, um beijo, um aceno ou simplesmente um “até breve”.
Lembre-se, nunca saia escondido do seu filho, despeça-se naturalmente. Desta forma, a criança
percebe que os pais confiam nos profissionais e na escola;
O choro na hora da separação é frequente e nem sempre significa que a criança não quer ficar
no Colégio;
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•

A adaptação é uma conquista pessoal da criança e, para tanto, algumas necessitam de um
tempo maior que as outras. Cabe aos pais e professores auxiliá-los nessa conquista,
encorajando-os sempre, não fazendo comparações entre irmãos, primos e amigos;
• Ao buscar a criança na saída, não a sobrecarregue de perguntas do tipo: Você chorou? Ficou
com saudades? Brincou bastante? Fez amigos? É fundamental respeitar o momento e deixá-la à
vontade para contar como foi o seu dia. Procure falar com ela como você passou durante o
período em que esteve longe, o que fez. Dessa forma, a criança perceberá que também tem algo
a lhe contar e os relatos sairão normalmente.
3- Dia do brinquedo:Lembramos a todos que o “DIA DO BRINQUEDO” é apenas sexta-feira. Neste
dia, o aluno poderá trazer apenas 1 (um) brinquedo ao Colégio e este deverá estar identificado com
nome completo e módulo do aluno. Sabemos que este é um dia muito esperado pelas crianças e,
para evitar problemas, solicitamos especial atenção dos responsáveis para que não enviem
brinquedos eletrônicos, games, objetos que estimulem a violência (armas, espadas...), bem como
bolas e carrinhos de boneca. Procurem também não enviar jogos com peças muito pequenas,
brinquedos muito grandes (a criança deve ser capaz de carregar seu brinquedo sozinha) ou caros.
Ressaltamos que um dos objetivos desse dia é ensinar às crianças sobre a importância de emprestar
e dividir seus brinquedos. Por isso, a Escola não se responsabilizará pelos brinquedos que
eventualmente forem quebrados. Lembramos que nos outros dias da semana os alunos não poderão
trazer
nenhum
tipo
de
brinquedo.
4- Rendimento escolar: A avaliação na Educação Infantil será realizada nos 4 (quatro) períodos
letivos, através de relatório de desenvolvimento individual. A equipe pedagógica acompanhará o
desenvolvimento de cada aluno, compartilhando com os responsáveis e orientando sempre que
necessário os encaminhamentos que se fizerem procedentes.
5- Comemoração de Aniversários no Colégio Orientações:
• Os aniversários serão comemorados no Colégio somente na última sextas-feiras do mês;
• As comemorações deverão ser agendadas com a professora na primeira reunião de pais e mestres.
Caso coincida mais de um aniversário na mesma data, os responsáveis deverão combinar sobre o
envio dos itens, de modo que não haja desperdício;
• A comemoração será realizada no horário de lanche, apenas para os alunos da sala do
aniversariante. Os pais não poderão participar;
• Enviar refrigerante ou suco;
• Lembrancinhas são opcionais;
• Todos os descartáveis necessários também deverão ser enviados;
• Poderá ser encaminhada uma câmera fotográfica (apenas para fotografia);
• Salientamos que nos casos das festas realizadas fora do Colégio, os convites serão distribuídos
somente se forem enviados para todos os alunos da sala.
6- Faltas: Todas devem ser justificadas via agenda com data e assinatura do responsável. Se
necessário, haverá reposição de conteúdos.
7- Retirada de aluno: Qualquer mudança da retirada dos alunos durante a semana, seja ela por
qualquer motivo ou necessidade, fica sendo de responsabilidade dos Srs. a comunicação com os
perueiros (que não deverá pegar o aluno) e com o Colégio, que só liberará a criança a outros com
autorização por escrito. Deixamos os sesenhores cientes que, se caso ficarmos sabendo pelo aluno
de tal recado não acataremos o mesmo. Dessa forma não nos responsabilizaremos e não
aceitaremos protestos por desencontros, pois os recados via elefone ou através da criança não são
meios seguros para tal procedimento.
8- Agenda: É um dos meios de comunicação. Fique atento aos comunicados .Vistem- na diariamente
e acompanhe os informativos, principalmente dos professores.
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9- Uniforme completo: Seu uso é obrigatório nas aulas regulares e também nas aulas de Jazz, Balé e
Capoeira . Não utilizar toucas, boinas, bonés, chapéus e quaisquer outros acessórios não cabíveis
para o espaço escolar.
Observação : Uso do tênis é obrigatório. Pensando na segurança física dos alunos.
10- Atendimento aos pais: Sempre que os pais/responsáveis sentir necessidade de conversar com
professores ou coordenação pedagógica, deverá solicitar agendamento junto ao Setor de
Atendimento.
11- Material escolar: É de responsabilidade dos pais, tanto a aquisição quanto a reposição de
materiais de uso pessoal.
12- Lição de casa: Será enviada uma vez na semana.
13- Medicamento: Não administramos nenhum tipo de medicamento sem receituário. Caso a criança
necessite de medicação no período escolar, os pais deverão entregar o medicamento no setor de
atendimento acompanhado de receita médica datada e assinada pelo responsável. No verso anotar
nome e turma da criança.
Observação: Não fazemos procedimentos inalatórios.
Horário de medicamentos: 10h -12h -14h
Caso os horários de medicação não coincidam com os acima citados, os pais deverão comparecer ao
Colégio para fazer medicação no horário previsto na receita.
14- Febre: Os pais serão avisados para que venham retirar a criança imediatamente.
15- Doenças infectocontagiosas: As crianças com diagnóstico de: conjuntivite, caxumba, rubéola,
sarampo, catapora, escarlatina e outra dessa mesma natureza, deverão ficar afastadas das
atividades escolares, somente retornarão mediante autorização médica.
16- Primeiros Socorros: Em caso de acidentes os alunos serão encaminhados ao Pronto Socorro mais
próximo e os pais serão informados para que se dirijam ao local.
17- Piolhos / Escabiose: Se ocorrer os pais serão informados via agenda e o aluno ficará afastado por
3 (três) dias para que a limpeza seja efetuada.
Observação: NÃO MANDE A CRIANÇA DOENTE PARA A ESCOLA.
18- Reunião de pais: Momento em que a equipe de professores estará à disposição dos pais/
responsáveis para informar sobre o rendimento escolar do bimestre. Portanto a participação é
indispensável.
19- Eventos escolares: O Colégio realiza alguns eventos no decorrer do ano letivo. Estes fazem parte
da Proposta Pedagógica, portanto é fundamental que os pais participem.
20- Cantina escolar: Para alunos da Educação Infantil o lanche da cantina somente estará disponível
todas as sextas-feiras. Durante a semana vai o cardápio do Kit Lanche e o valor. Fica ao critério dos
pais a aquisição dos mesmo.
21- Período integral:Os alunos do período integral irão realizar as lições de casa sempre que possível
no Colégio, de acordo com o horário das atividades da recreação, sendo de responsabilidade da
família acompanhar diariamente a agenda e vistar os cadernos.
 Enviar diariamente uma troca de roupa que deverá ser sempre uniforme;
 Enviar lanche para o período da tarde e manhã se necessário, visto a escola oferecerá uma
fruata as 9h e o almoço as 11h40 min.
 Verificar diariamente a mochila.
 Repor sempre que houver necessidade o kit de higiêne.
A Equipe do Colégio Episteme está à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários.
Indaiatuba, 25 janeiro de 2016.
Direção e Coordenação Pedagógica.
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