EDUCAÇÃO INFANTIL 2022
ORIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS
Nessa aventura educativa, há um convidado especial: a família. Embarque conosco para
vibrar, apoiar as descobertas, observar, acolher nas dificuldades, participar efetivamente do
processo de formação integral de nossas crianças, fortalecendo, assim, nossa ação pedagógica.
O retorno de nossos alunos, assim como a chegada de novos alunos, preenche o Colégio Mauá de
vida e alegria. Nosso desejo é o de que todos se sintam afetivamente acolhidos e tenham uma
agradável e feliz convivência! Estamos levando ao seu conhecimento as normas de convivência
escolar, consideradas imprescindíveis à organização e à segurança da vida coletiva em nosso
Colégio Mauá que busca constantemente a plena qualidade no processo ensino-aprendizagem,
foco principal desta instituição. Solicitamos, portanto, que leiam atentamente esta circular,
guardem-na para futuras consultas e contribuam no cumprimento destas normas disciplinares e
comportamentais, favorecendo a harmonia e a satisfação nas relações interpessoais.

Horários de entrada e saída para viabilizar o acolhimento diário de todas as crianças,
respeitando os protocolos estabelecidos.
Turno da Manhã
a) Nível 5
b) Nível 4
c) Nível 3

Entrada: 7h20
Entrada: 7h45
Entrada: 8h00

Saída: 11h50
Saída: 11h35
Saída: 11h20

Turno Tarde
a) Nível 5
b) Nível 4
c) Nível 3

Entrada: 13h15
Entrada: 13h30
Entrada: 13h45

Saída: 17h40
Saída: 17h25
Saída: 17h10

É importante na Educação Infantil que as crianças participem de todas as atividades
desenvolvidas no período escolar. Para que isso se efetive, solicitamos que os horários
de chegada e saída sejam respeitados, já que o planejamento pedagógico é organizado
em “rotinas” que contemplam sequências importantes para que a criança possa
acompanhar com tranquilidade e envolvimento todo o processo educacional, que é
diário.
Atendimento aos Pais
É importante, na hora da entrada e/ou saída da aula, que os pais ou responsáveis não
solicitem o atendimento individual da professora, já que nesse momento ela se dedica
à turma e à organização da rotina escolar. A solicitação deverá ser feita com

antecedência através da agenda ou na recepção, evitando a permanência de pais na
sala, tanto na chegada quanto na saída.
Agenda escolar
No início do ano letivo, cada criança recebe uma agenda que deverá permanecer
diariamente na mochila. Toda comunicação para os pais será dada através de bilhetes
que deverão ser assinados, para que a professora tenha a confirmação de que os pais
estão informados e cientes. Nesse sentido, solicitamos aos pais a leitura e o
acompanhamento diário da agenda.
Redes Sociais
Para preservar a convivência de alunos e professores, solicitamos que a comunicação
referente a assuntos escolares não se realize por meio de redes sociais ou aplicativos.
Período de adaptação
O período de adaptação é de fundamental importância para que as crianças, pais e
professores possam criar um vínculo gradativo, através de um elo de confiança e
afetividade. Para isso, professores e a equipe pedagógica realizam as adaptações
necessárias para esse tempo de início de ano letivo, orientando as famílias com os
manejos adequados para a ocasião, de acordo com a necessidade individual de cada
aluno.
Acreditamos ser essencial a tranquilidade dos pais, deixando seus filhos nos primeiros
dias de aula com a professora para que ocorra a interação e integração dos alunos.
Caso seja necessária a permanência dos pais na escola, nesse período de adaptação,
haverá local e horário apropriado para esse momento.
Uniforme escolar
O uso do uniforme escolar é obrigatório diariamente por medidas de segurança,
organização e disciplina. Todo uniforme deverá estar devidamente identificado com o
nome completo do aluno (verificar regularmente se não se apagou com as lavagens). As
crianças deverão utilizar calçados adequados para as atividades escolares. Nas aulas de
Educação Física se faz necessário o uso de tênis e o cabelo preso.
Materiais
Todo material escolar utilizado pelos alunos da educação infantil durante o ano letivo é
adquirido pela escola de acordo com as necessidades específicas de cada faixa etária
para a proposta pedagógica a ser desenvolvida. Este valor será repassado no DOC.

Objetos Pessoais
O Colégio não se responsabiliza por objetos pessoais, incluindo-se de maneira especial,
os aparelhos celulares, fotográficos, sonoros e similares, bem como peças de vestuário,
joias e brinquedos.
É vedado o uso de aparelhos eletrônicos sem a autorização do professor. O uso indevido
acarretará no recolhimento do aparelho.

Lanche
O lanche, no Colégio Mauá, deve ser uma refeição saudável, equilibrada e simples. O
ideal é variar, de acordo com o gosto da criança, incluindo, por exemplo: frutas frescas,
pão, bolo, cereais, biscoitos, salgados, sucos de frutas.... Não é permitido o consumo de
chocolates, balas, salgadinhos e refrigerantes.
O lanche dos alunos é individual, bem como o uso de utensílios pessoais, talheres,
garrafa de água e estes deverão vir de casa.
O aluno deve trazer as frutas higienizadas e/ou descascadas.
Considerando a necessidade de atender aos protocolos sanitários, não é possível
armazenar o lanche das crianças na geladeira do Colégio.
Todos os objetos pessoais deverão vir de casa identificados.
Comemorações
A turma comemora com o aniversariante o seu dia especial, realizando uma
homenagem. Porém, não será permitida a troca de presentes, lembrancinhas, comes
e bebes no ambiente escolar. As festas, homenagens, uso de fantasias, amigo secreto e
presentes só poderão ocorrer no ambiente escolar com a autorização da
direção/coordenação da escola, considerando os princípios e valores da instituição e o
planejamento de cada nível de ensino.
Saúde
A escola somente ministrará medicação aos alunos com a apresentação da receita
médica.
Lembramos a importância da utilização de protetor solar e repelente, quando
necessário. A aplicação deverá ser feita pelos pais ou responsáveis e, se preciso, serão
reaplicados pela professora.
E, considerando o período de pandemia, é fundamental consultar o Manual Mauá de
Cuidados que será enviado por e-mail.

Biblioteca
A vivência em um espaço especial dedicado à leitura e à exploração de livros é
fundamental. Nossos alunos frequentam a biblioteca semanalmente e fazem a retirada
do livro em português ou em inglês de sua escolha. O dia de cada turma é informado
aos pais quando a professora envia o horário, logo nas primeiras semanas de aula, assim
que todas as disciplinas estiverem organizadas. Solicitamos o acompanhamento dos pais
quanto ao aproveitamento do momento da leitura do livro, bem como a sua devolução
nas datas previstas.
Em caso de esquecimento, a troca é feita na próxima semana em que a professora da
Biblioteca atender a turma, não podendo ser realizada em outro dia. E se o aluno
extraviar o livro o valor correspondente será cobrado no DOC.

Projeto Literário
O Colégio Mauá possui o Projeto Literário com o objetivo de criar o gosto e o hábito pela
leitura, sensibilizar os alunos para que reconheçam e valorizem a leitura como fonte de
múltiplas aprendizagens. Solicitamos a cooperação dos pais na realização destes
projetos que serão apresentados pelos professores na reunião de pais, estabelecendo
as combinações de acordo com os objetivos propostos para cada faixa etária.
Avaliação
A avaliação na Educação Infantil é realizada através de observação e registro sistemático
do processo de desenvolvimento dos alunos, tendo em vista o acompanhamento e a
busca de melhores formas de intervenção, favorecendo a aprendizagem individual e
coletiva.
Esta avaliação é comunicada através de um relatório semestral, que informa aos pais as
propostas de aprendizagem desenvolvidas com a turma em cada área, analisando-se o
desempenho individual de cada aluno, de acordo com o que foi trabalhado.
Os pais recebem este documento de avaliação impresso antes da reunião com a
professora para que possam analisá-lo e, então, conversar sobre os aspectos relevantes,
as dúvidas e as sugestões.

Agradecemos a compreensão, o incentivo e a confiança.
Desejamos que 2022 seja repleto de descobertas, alegrias e crescimento.
Professores, Coordenação Pedagógica e Direção
COLÉGIO MAUÁ/ 2022

