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EDUCAÇÃO INFANTIL - Informativo 01/2018 

 

Início do ano letivo: 29/01/2018 
 

Para o bom desenvolvimento das atividades da Educação Infantil durante o ano letivo de 2018, levamos ao 
conhecimento dos pais ou de outros responsáveis as seguintes informações: 

De início, comunicamos a denominação dos grupos de Educação Infantil: 
 
Berçário: Crianças a partir de 4 meses 
Minimaternal: Crianças com 1 ano 
Maternal: Crianças com 2 anos 
Infantil I: Crianças com 3 anos 
Infantil II: Crianças com 4 anos 
Infantil III: Crianças com 5 anos 
 
I – Horários: Manhã: 8h – 12h 
            Tarde: 13h – 17h 
            Integral: 07h – 19h 
 

A fim de facilitar o trânsito, possuímos uma ampla tolerância de horário para entrada e saída. A escola abre 
às 07h e fecha às 19h, os alunos não devem ultrapassar esse limite de horário. O valor cobrado caso ultrapasse o 
horário, será de R$ 80,00 (oitenta reais) por dia. Informe-se sobre o aplicativo para celular que auxilia na retirada 
de seu (sua) filho (a) da escola. 

 
II – Lanches: O aluno deverá trazer diariamente o seu lanche individual ou fazer uso dos lanches da escola; nesse 
caso, os responsáveis deverão aderir na secretaria geral. 
Obs.: Chicletes, balas duras e pirulitos não são permitidos na escola. 
 
III – Uniforme: O uniforme é opcional nas classes de Mini e Maternal, sendo obrigatório nas classes de Infantil I, II e 
III após o período de adaptação. Evitar o uso de sandálias com saltinhos, tamancos, chinelos e botas. Os uniformes 
deverão conter o nome do aluno. 
 
IV – Materiais: A Escola utiliza material didático exclusivo da plataforma Eleva, editado pela WPF COMÉRCIO DE 
MATERIAL DIDÁTICO E CURSOS LIVRES EIRELI, de uso individual. É proibida a reprodução total ou parcial de qualquer 
material da escola. 
 Os cadernos de atividades serão encaminhados aos responsáveis ao término de cada semestre. 
  

Os alunos de Berçário, Minimaternal, Maternal, deverão trazer no início das aulas do primeiro e segundo 
semestre:  

 
 01 pacote de folha sulfite com 100 folhas (tamanho A4), 02 tubos de cola (90g), 01 rolo de fita crepe, 02 

rolos de saco plástico simples transparente, 01 livro infantil (não religioso) e 01 pote de massinha soft de 
500 gramas. 

ENTREGAR OS MATERIAIS NA COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 09/02/18 (SEXTA-FEIRA). 
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Os alunos de Infantil I, II e III, deverão trazer no início das aulas do primeiro e segundo semestre:  

 
 01 pacote de folha sulfite com 100 folhas (tamanho A4), 01 conjunto de canetinhas hidrográficas com 12 

cores, 01 caixa de lápis de cor, 02 rolos de saco plástico simples transparente e 01 pote de massinha soft de 
500 gramas. 

ENTREGAR OS MATERIAIS NA COORDENAÇÃO ATÉ O DIA 09/02/18 (SEXTA-FEIRA). 
 
Diariamente a mochila do (a) aluno (a) deve conter: 01 escova de dente, 01 copo plástico para uso em sala 

de aula, 01 troca de roupa, remédios para febre ou alguma dor específica, lanche e a agenda (fornecida pelo 
colégio). 
 
SOLICITAMOS TAMBÉM QUE PROVIDENCIEM: 

 Alunos do Inf. I: uma pasta fina com elástico. 

 Alunos do Inf. II: uma pasta fina com elástico e uma pasta com grampo. 

 Alunos do Inf.III: uma pasta fina com elástico, uma pasta com grampo e um estojo contendo: lápis grafite, 
borracha e apontador. 
 
V – Segurança: Devido à importância que o tema “segurança” assume atualmente, exigindo maiores cuidados por 
parte da escola, pedimos aos pais que avisem a coordenação quando outra pessoa vier buscar a criança, ou mandem 
uma autorização por escrito na agenda. A pessoa que vier buscá-la deverá estar portando o RG, caso contrário, não 

liberaremos o (a) aluno (a). Não esqueça de atualizar seus telefones e email com a coordenação. 
 
VI – Aniversário: Poderá ser realizado na escola mediante agendamento com antecedência. Não é permitido o 
envio de convites. Solicitar sugestões para a organização da festa de seu (sua) filho (a) na coordenação. No caso de 
aniversários realizados fora da escola, entregaremos os convites desde que seja para toda a classe.  
Será permitido somente 02 (dois) adultos no aniversário do (a) aluno (a). Evitem refrigerantes e dêem prioridade 
aos sucos.  
 
VII – Agenda: É fornecida pela escola e deverá ser preenchida (dados pessoais) e observada diariamente pelos pais 
ou responsáveis. Na agenda, serão anotados os fatos que fugirem da rotina das crianças: caso não tenha se 
alimentado bem, sono, ferimentos leves, bilhetes, etc. Ocorrências graves serão comunicadas por telefone.  
 

VIII – Brinquedo: Só poderá ser trazido para a escola às sextas - feiras.  
Cada aluno deve trazer apenas um brinquedo com nome, a fim de evitar trocas ou perdas. 
É proibido trazer cartas; figurinhas, adesivos, Blay blade, brinquedos pequenos ou com peças pequenas; muito 
grandes (ex: patinete, bicicletas, autoramas, etc.); pontiagudos (ex.: espadas, dinossauros ou monstros com garras 
muito salientes etc.). Dvd’s trazidos pela criança não poderão ser passados sem prévio conhecimento do conteúdo. 
 
IX – Reunião: As reuniões pedagógicas entre pais e professores serão realizadas em atendimento individualizado 
semestralmente. Os pais dos alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem ou problemas disciplinares 
serão convocados pelos professores. Os que não forem convocados e desejarem tirar as dúvidas com os professores 
devem ligar na coordenação da escola para agendar um horário (F: 4522-4225 / 4586-0743 Ramal: 33). 
 
X – Pagamentos: 

1. Leiam atentamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, notadamente os prazos de pagamento 

das parcelas da anuidade e do material didático pedagógico. 

2. Observem que se o pagamento não for feito até o 5º dia útil, conforme circular enviada precedente ao 

período de matrícula, os descontos concedidos (cortesia, convênio, concurso de bolsas e outros) serão 

cancelados. 

3. O pagamento das parcelas / material didático será realizado através da opção escolhida na matrícula. 
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4. Pagamentos de serviços extras, tais como: “caratê”, musicalização, capoeira e etc, continuarão a ser feitos na 

Secretaria Geral. 

5. Pagamentos de cursos livres, tais como: “caratê”, musicalização, capoeira, “You in school english”, projeto 

integral e alimentação serão adquiridos após o preenchimento da ficha de adesão na secretaria geral e os 

pagamentos serão efetuados através de boleto bancário a partir da 2ª parcela de cada serviço contratado. 

Em caso de inadimplência, haverá o desligamento do (da) aluno (a) nas atividades opcionais 

extras, integral e alimentação.  

XI - APLICATIVO MURAL DIGITAL – SAÍDA DA ESCOLA: Abaixo as instruções de como baixar o aplicativo "saída da 
escola" no celular. 

 

 
Descrição do Aplicativo 

Painel digital para agilizar a saída da escola: através de aplicativo baixado no celular dos pais, utilizando recurso de 

localização por GPS, quando o carro estiver se aproximando da escola, automaticamente será publicado na TV digital que o 

aluno estará prestes a ser liberado aos pais (ou responsável).  Assim, quando o carro do pai estacionar, o filho já estará à 

sua espera, agilizando essa etapa.  

 

Para baixar o aplicativo para o celular: 

 
Saída da Escola - iTunes - Apple 
https://itunes.apple.com/br/app/saida-da-escola/id820289670?mt=8 

 

Saída da escola - Android Apps on Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saidadaescola 

 

Para configurar o sistema é muito simples: 

 Abra a página no seu celular; 

 Clique no ícone instalar; 

 Fazer login; 

 Você deverá cadastrar seu próprio e-mail e senha; 

 Logo em seguida cadastre seus (suas) filhos (as) (com nome completo); 

 Em seguida acrescente o destino: Objetivo Jundiaí; 

 Nesta primeira etapa não será necessário Mensagem Adicional. 

Pronto, você já pode utilizar o aplicativo. 

Ao sair de casa ou do trabalho para ir buscar seus (suas) filhos (as), selecione o destino no seu celular e será enviado 

automaticamente um alerta via internet. Quando se aproximar da escola, que será exibido no Mural Digital.  

Ao chegar à escola, seu (sua) filho (a) já estará aguardando na portaria. 

https://itunes.apple.com/br/app/saida-da-escola/id820289670?mt=8
https://itunes.apple.com/br/app/saida-da-escola/id820289670?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saidadaescola
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saidadaescola

