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REGULAMENTO 
 

Horário 
Para o bom andamento do trabalho pedagógico e desenvolvimento da criança é importante o 

cumprimento dos horários conforme descrito abaixo: 

Turma da manhã: das 8h às 12h   Turma da tarde: das 13h30 às 17h30 

Semi-integral manhã: das 8h às 15h   Semi-integral tarde: das 10h30 às 17h30 

Integral: das 8h às 18h    Atendimento administrativo: das 9h às 18h 

 

Objetos Pessoais 
Brinquedos: As crianças poderão trazer brinquedos somente às segundas-feiras, quando terão um 

momento para mostrá-los e dividi-los com os amigos, ou em exceções que serão comunicadas 

diretamente pela professora. Não são permitidos brinquedos eletrônicos ou que ofereçam algum 

risco para as crianças como peças muito pequenas e/ou pontiagudas. 

Todos os objetos trazidos para a escola deverão ser identificados com o nome da criança de forma 

legível. A ESCOLA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OU PERDAS DESSES 

OBJETOS. 

 

Uniforme 
É obrigatório o uso do uniforme completo diariamente, inclusive a mochila. Em dias muito frios, 

caso seja necessário, será permitida a utilização de peças de inverno além das do uniforme. 

A criança deverá vir com calçados confortáveis e que permitam diversos tipos de movimento, 

portanto, preferencialmente deverão usar tênis. Em casos de dias muito quentes, poderão vir com 

sandálias, desde que estas não tenham saltos, ou fiquem soltas, impedindo que a criança se 

movimente com segurança. 

 

Medicamentos 
A escola somente administrará medicamento mediante envio de receita médica assinada, carimbada 

e datada, e anotação diária na agenda até o término do tratamento, da dosagem e horário.  

Em caso de febre, a escola entrará em contato com o responsável para que venha buscar a criança. A 

escola não possui nenhum tipo de medicamento e não é autorizada a administrar nada que não tenha 

sido devidamente receitado pelo médico. 

 

Aniversários 
O aniversário é uma data muito esperada e importante para as crianças. Celebrar com os amigos da 

escola é um momento de muita alegria e satisfação, portanto as comemorações serão permitidas, 

conforme as regras abaixo: 

 Avisar a professora com, pelo menos, uma semana de antecedência a data em que será a 

comemoração. 

 Poderão ser enviados convites (tanto para comemorações internas quanto externas) para 
serem colocados nas agendas dos alunos, desde que estes sejam para TODAS as crianças da 

turma, sem exceção. 

 Será permitido trazer apenas o bolo, pois o parabéns será cantado na hora do Snack. 
Salgadinhos, refrigerantes e docinhos não são permitidos. 

 Será permitido trazer descartáveis (toalha plástica, pratos, talheres, copos, guardanapos e 



vela) do tema escolhido pela criança, mas não serão permitidos enfeites de parede e mesa. 

 Não serão permitidas bexigas, lembrancinhas, chapéus, acessórios, fantasias, etc. 

 

Reunião de Pais 
Periodicamente serão marcadas reuniões com os responsáveis para acompanhamento do 

desenvolvimento da criança. Caso seja necessário, poderão ser marcadas reuniões extraordinárias 

tanto por iniciativa dos responsáveis como da escola. 

As datas e horários serão sempre combinados via agenda ou pelo WhatsApp da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


