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Ed. Infantil e 1º ano
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CLIP ESCOLA
Aplicativo no celular que tem o objetivo de 
comunicação entre escola e família, com o 

envio de comunicados, lembretes, avisos, entre 
outras coisas , de forma mais rápida e 

moderna.
Neste primeiro momento para adaptação da 

família e da escola, utilizaremos um 
caderninho brochura pequeno.



PROJETO CLIL

Os alunos terão além das aulas semanais de 
inglês, uma vivência dentro do idioma 

diariamente, onde a professora de inglês 
(teacher) desenvolverá projetos integrados com 

as professoras da turma. 



MANGAHIGH
1º ano 

Programa de jogos envolvendo 
cálculos matemáticos, que 

contribuem de forma significativa  
e  gameficada com os conteúdos 

trabalhados em cada ano.



APOSTILAS E 
SAÍDAS DE ESTUDO

ü A proposta é a cada trimestre integrar os projetos e as 
apostilas, de modo contextualizado e interdisciplinar;

ü Saídas  para estudo do meio que trabalhem fora do ambiente 
escolar conhecimentos adquiridos nos projetos;



Projetos 2018
• Eleições da Bicharada
(Projeto interdisciplinar)

• Linhas, formas e cores pelo olhar das 
crianças

Hilda af Klint



PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA

“A família e a escola formam uma equipe. É fundamental
que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem
como a mesma direção em relação aos objetivos que
desejam atingir.
Ressalta-se que mesmo tendo objetivos em comum, cada
uma deve fazer sua parte para que atinja o caminho do
sucesso, que visa conduzir crianças e jovens a um futuro
melhor.”
Elen Campos Caiado



Para tanto, solicitamos a cooperação da família no acompanhamento 
sistemático da vida escolar dos alunos, orientando-se para: 

• O conhecimento detalhado do conteúdo deste manual e da leitura 
dos comunicados, dos informativos e de todas as 
correspondências encaminhadas pela escola;

• A presença contínua do aluno às aulas, justificando por telefone 
ou ClipEscola a ausência do aluno por mais de dois dias;

• Incentivar a formação de hábitos de estudo, como é o caso da 
realização diária das tarefas de casa, leitura do livro da “Ciranda 
de leitura” e outras atividades complementares.



• Manter seus endereços e telefones atualizados 
facilitando a comunicação escola-família;

• Atender às solicitações, orientações e 
encaminhamentos a profissionais externos feitos pela 
escola;

• Participar de reuniões, comemorações e eventos da 
escola;

• Avisar o colégio quando o aluno estiver doente e/ou 
precisar se ausentar por mais de dois dias de aula;

• Comunicar a escola quando o aluno, apesar de 
autorizado, não for ao passeio previsto para o dia;



PERÍODO INTEGRAL E SEMI - INTEGRAL
Higiene: trabalhando sua importância, orientamos os alunos em sua 
higiene antes das refeições e os acompanhamos para uma completa 
higiene bucal após as refeições.

Alimentação: procuramos proporcionar aos alunos uma alimentação 
saudável e balanceada, sempre com o objetivo de que adquiram 
hábitos alimentares saudáveis.

Descanso: aos alunos que necessitam, proporcionamos segurança e 
tranquilidade na hora do sono.

Orientação de estudo/lição de casa: estas atividades acontecem das 
10 às 11 para o período da manhã e das 13h30 às 14h30 para o 
período da tarde. Para que os alunos possam realizar as lições de 
casa no colégio, tem que necessariamente frequentar o período 
integral ou semi-integral nestes horários.



Momentos livres: sob supervisão da professora e estagiária, os alunos 
curtem momentos em que podem brincar livremente de forma 
espontânea, criando e interagindo com os colegas.

Uniforme: O uso do uniforme e calçado adequado também é obrigatório no 
período integral. Não é permitido o uso de chinelos.

Integral: 7h às 19h
Semi Integral: manhã - das 10h às 18h             tarde - 7h às 15h
Ou outro horário a combinar



INFORMAÇÕES GERAIS

Uniforme: é de uso obrigatório e pedimos que identifiquem com
caneta de tecido todas as peças do uniforme, inclusive do ballet,
natação, ginástica rítmica, judô, etc.
Atividades esportivas extras: os alunos deverão trazer garrafinha de
água e calçado adequado, pois o uso de calçados como botas e
tamancos são frequentes, o que pode causar um acidente na hora de
correr no pátio ou no parque.
Medicação: os pais deverão informar a data de início e fim de
medicações ministradas na escola, assim como escrever diariamente
na data a dosagem e horário da medicação.
Troca de roupa: deve conter na mochila, todos os dias, uma muda de
roupa, um chinelo ou tênis, para troca caso ocorra um acidente.



Lanche: cada aluno deverá trazer seu lanchinho. Pedimos que o 
mesmo seja enviado em uma lancheira juntamente com uma 
toalhinha ou guardanapo de pano para forrar a mesa. Há uma grande 
preocupação com a alimentação dos alunos, portanto orientamos 
que salgadinhos, guloseimas e refrigerantes sejam evitados ao 
máximo, para garantir uma alimentação saudável e nutritiva.

Cantina: os pais podem optar por comprar o lanche na cantina que 
trabalha com sistema de crédito. Os pais depositam um valor de sua 
escolha, e é debitado o valor consumido a cada dia, sendo que o pai 
não precisa ir até a cantina, pois poderão enviar o dinheiro ou cheque 
pela agenda, que o professor se encarregará de fazer o depósito. O 
consumo de balas halls, balas duras, sorvete e gelinho são proibidos, 
somente acompanhado dos pais o aluno poderá fazer a compra dos 
mesmos.



Hora da escovação: as toalhinhas para esse momento 
devem ter um elástico para que as crianças pendurem 
suas toalhas no pescoço, sendo que essas devem estar 
identificadas. Todos os dias os alunos deverão trazer uma 
nécessaire ou bolsinha com a escova, o creme dental e a 
toalhinha, que ficará na mochila (não esquecer de 
identificar também estes itens com o nome do aluno). A 
higienização do kit de escovação deve ser feito 
semanalmente pela família.



Horário de almoço: Nosso almoço é servido a partir das
11h30. Os pais podem combinar com a coordenação ou
professora os dias que o filho irá almoçar. Já os alunos
que almoçam eventualmente devem chegar no máximo
até 12h, pois após esse horário não temos funcionário
disponível para acompanhar o almoço.



Lição de casa: Os alunos do 1º ano levarão lições todos
os dias, já os alunos de 4 e 5 anos levarão a pasta de 2ª,
4ª e 6ª feira.
Ciranda de leitura: este ano continuaremos com o
sistema de empréstimos de livros e pedimos que
lembrem-se de devolver o livro emprestado no dia
solicitado pela professora, para que este possa ser
trocado.
Interfone: no portão da Educação Infantil e 1º ano há um
interfone. Os alunos integrais da Educação Infantil que
chegarem fora dos horários de entrada e saída deverão
tocá-lo e serão atendidos por uma professora ou auxiliar;
os demais alunos devem entrar no horário normal de
aula.



Dia do brinquedo/Brincadeira secreta

Brincadeira secreta: quinzenalmente os alunos aprenderão uma 
nova brincadeira.

Dia do Brinquedo: neste dia os alunos poderão trazer brinquedo 
de casa, mas solicitamos que não enviem brinquedos pequenos, com 
muitas peças ou muito caro que possam quebrar, pois o intuito e 
compartilhar com os amigos. Aparelhos eletrônicos como tablet, ipad, 
celular, games, ou qualquer outro são proibidos. Todos os brinquedos 
devem ter nome.



Aniversariantes do mês: Realizamos nossa festa de
aniversariantes do mês sempre ao final do mês, sendo que
antecipadamente enviaremos um comunicado com a data
e o que o aluno deverá trazer.

Convites para festas fora da escola: O aluno pode convidar
seus colegas para sua festa de aniversário fora da escola,
porém deve enviar convites para todos da classe. Caso a
família queira selecionar alguns amigos, o convite deve ser
entregue fora da escola, para evitar que os outros que não
foram convidados fiquem chateados.



Materiais escolares: pedimos que coloquem nome nos materiais de 
uso individual, inclusive lápis de cor, canetinhas e lápis de escrever 
(todos um a um) para evitar perder ou misturar com os dos colegas.

Transporte escolar: a família que contratar o transporte escolar 
deverá comunicar via agenda o condutor responsável por retirar o 
aluno do Colégio. 

Saídas de estudo: ao longo do ano os alunos sairão para atividades 
de aula fora do ambiente escolar, com o objetivo de completar e/ou 
motivar conteúdos desenvolvidos em sala. Informamos que toda 
atividade dessa natureza é comunicada aos pais via agenda. O 
comunicado é acompanhado de uma autorização a ser assinada 
pelos responsáveis, a fim de que o aluno participe. Pedimos que 
também nos informem via agenda caso a resposta ao passeio seja 
negativa. Alunos sem autorização por escrito não poderão sair do 
Colégio.


