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Caros Pais,

Agradecemos a oportunidade de poder participar do 
processo de desenvolvimento do seu(ua) filho(a). Consideramos 
que o vínculo de confiança entre família e escola é fundamental 
para a construção de um ambiente harmônico, favorecedor de 
trocas e aprendizagens.

Nesse sentido, evidenciamos a importância da clareza e 
objetividade em nossa comunicação. Dessa forma, elaboramos 
este manual com a finalidade de informá-los sobre o 
cronograma das atividades centrais previstas para este início 
de ano letivo, alguns critérios de organização e o regulamento 
de nossa escola.

Gratos por sua atenção e, desde já, disponibilizamo-nos 
para maiores esclarecimentos de possíveis dúvidas quanto às 
informações contidas neste documento.

Atenciosamente,
A Direção
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1. Proposta Pedagógica
A Casa de Criança faz opção por uma proposta educacional centrada 

na formação de jovens críticos, reflexivos, participativos e solidários, que 
valorizem sua cultura e se comprometam com o processo de construção de 
uma sociedade mais justa e saudável.

Fundamentada na teoria sociointeracionista, nossa ação pedagógica 
busca vivenciar um processo de ensino e aprendizagem, que incentiva o 
desenvolvimento de nossos alunos. Desse modo, as atividades estão associadas 
a projetos, que favorecem a adoção de uma postura crítica, reflexiva e 
investigadora do aluno.

2. Turmas
 � Berçário
 � Infantil 1
 � Infantil 2
 � Infantil 3
 � Infantil 4
 � Infantil 5
 � 1o ano

3. Serviços Oferecidos

De acordo com a Resolução nº. 02 de 9 de outubro de 2018, é 
preciso ter 4 anos e 6 anos de idade completos ou a completar até 31 
de março do ano em que se realiza a matrícula, para o ingresso na 
Pré-escola e no Ensino Fundamental respectivamente.

 � Berçário

 � Futsal (a partir do Infantil 3)
 � Dança (a partir do Infantil 2)
 � Ginástica Rítmica (a partir do Infantil 4)
 � Judô (a partir do Infantil 4)

 � Ensino Fundamental (1º Ano)

 � Período Integral
 � Musicalização 

 � Projeto Play, Listen and Speak            
Infantil 2 e 3

 � Psicomotricidade Relacional             
Berçário ao Infantil 3 e Sistema Integral

 � Educação Nutricional

 � Programação e Robótica (Inf. 5 e 1º Ano)

 � Psicologia Escolar

 � Educação Física (1º Ano)

 � Fonoaudiologia Educacional

 � Educação Infantil (Infantil 1 ao 5)

 � Natação (a partir do Infantil 3, exclusivo para 
o Sistema Integral)

 � Apoio Desembarque

 � Lavanderia (exclusivo para o Período 
Integral, crianças a partir de 01 ano de idade)

 � Colônia de Férias                                           
nos meses de julho e dezembro

 � Emergência Médica - SAT 

 � Programa Bilíngue English Everywhere CDC          
Infantil 4 e 5

 � Programa Bilíngue International School      
1º Ano
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ALUNOSALUNOS
 � Cópia da Certidão de Nascimento (apenas para novatos);
 � Cópia do CPF do aluno;
 � Cópia da Carteira de Vacinação atualizada;
 � Atestado Médico;
Importante!Importante! Para os alunos do Ensino Fundamental (1 Para os alunos do Ensino Fundamental (1 oo Ano), o atestado médico  Ano), o atestado médico 
deverá informar a aptidão física, cardíaca e clínica do aluno, para que ele possa deverá informar a aptidão física, cardíaca e clínica do aluno, para que ele possa 
participar das aulas de Educação Física.participar das aulas de Educação Física.

 � Ficha de Matrícula;
 � Contratos, Minutas e Regulamentos assinados;
 � Comprovante de quitação caso tenha frequentado escola anterioremente.

PAIS/RESPONSÁVEISPAIS/RESPONSÁVEIS
 � Cópia do CPF dos pais ou responsáveis;
 � Cópia do RG dos pais ou responsáveis;

 � Cópia do Comprovante de Residência (caso tenha mudado).

4. Matrículas
5.1. Documentação Necessária
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5. Regulamento
6.1. Horário

 � Berçário ............................. 07h às 18h30min
 � Infantil 1 ao 3 ...................... 07h30min às 11h30min | 13h30min às 17h30min
 � Infantil 4 ao 1o Ano .............. 07h15min às 11h30min | 13h15min às 17h30min

IMPORTANTE! 
A carga horária programada para 2022 já prevê as horas necessárias 

à organização dos eventos referentes às culminâncias dos projetos 
Mostra Ciências e Salão Literário, bem como as Reuniões de Pais e 
Professores específicas dos 1 o e 3o Bimestres.

Os horários de permanência da criança na Escola-Creche fixados no ato da 
matrícula deverão ser respeitados. Qualquer alteração deve ser previamente 
comunicada e autorizada pela tesouraria mediante confirmação da 
coordenação de sistema integral.

O aluno, que antecipar ou exceder o tempo de permanência, remunerará a 
escola por cada hora ou fração, com valor correspondente a uma hora extra, 
de acordo com a tabela expedida pela Escola-Creche. Os adiantamentos 
ou atrasos somente poderão ocorrer dentro do horário de funcionamento do 
estabelecimento (07h às 18h30min).

As crianças matriculadas no período integral deverão permanecer na escola 
até as 17h30min, horário mínimo necessário para serem desenvolvidas as 
atividades:  acompanhamento de tarefas, esportes, psicomotricidade relacional 
e banho. Caso a criança precise sair antes do horário pré-estabelecido, o 
responsável deverá comunicar, com antecedência, à secretaria da escola. 
Nessa situação, por motivo de organização, o banho não poderá ser realizado.
6.1.1. Pontualidade

Enfatizamos a pontualidade da criança como um aspecto fundamental 
para sua participação em todas as propostas desenvolvidas pelo grupo, e, em 
especial, para a formação de valores como a responsabilidade e o compromisso 
com o estudo desde cedo.
6.2. Segurança na entrega das crianças

Como medida de segurança, qualquer tipo de alteração, no que diz 
respeito ao responsável por pegar a criança em nossa escola, deverá ser 
feita por escrito via agenda escolar digital ou e-mail (casadecrianca@
casadecrianca.com.br), nos quais deverão constar o nome completo e o RG 
da pessoa autorizada. A família deverá ligar para a escola informando o 
envio da autorização.
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Ressaltamos que esta decisão se refere, exclusivamente, para os 
responsáveis que não constam no cadastro escolar do aluno, ou seja, para 
ocasiões emergenciais ou em caso de passeios promovidos entre os grupos 
de pais e crianças.
6.3. Sistema de Avaliação de Aprendizagem

A Casa de Criança tem como foco o desenvolvimento das competências 
psicomotora, social e cognitiva do aluno. Dessa forma, consideramos a 
avaliação um processo essencial, contínuo, formativo e personalizado, que 
deve dinamizar oportunidades de ação-reflexão, em um acompanhamento 
permanente do professor, visando proporcionar aprendizagens significativas 
ao educando, bem como a melhoria na qualidade de ensino.

Assim, para efetivar uma avaliação com todas essas características, é 
fundamental a promoção das seguintes ações: observar, refletir, inferir, 
questionar e registrar. Como via de registro dos dados observados em 
relação ao processo de aprendizagem do aluno, são elaborados os seguintes 
documentos:

 � Portfólio:  produzido para os alunos do Infantil 2 ao 5 (2o e 4o bimestre);
 � Relatório: produzido para as turmas do Berçário;
 � Registro de Avaliação do Aluno: produzido para todos os alunos do 
Infantil 1 ao 1o Ano;

 � Boletim: produzido, exclusivamente, para os alunos do 1o Ano. Neste 
documento, constam os conceitos relacionados aos objetivos propostos 
para cada componente curricular. A saber:

AS – Atingiu Satisfatoriamente      AP – Atingiu Parcialmente
EP – Em Processo      AN – Ainda Não Atingiu      SA – Sem Avaliação

Quanto aos estudos complementares (período de recuperação), os alunos 
do 1o Ano, caso necessitem, participarão de aulas complementares ao final do 
ano letivo ou em outros momentos caso a coordenação considere necessários.

O processo de avaliação é progressivo, assim não inclui o sistema de médias. 
Consideramos e valorizamos a evolução e as conquistas dos alunos.

Outro aspecto importante a ser destacado refere-se à questão das faltas 
que, a partir do Infantil 4, devem ser justificadas através de atestado 
médico. 
6.4. Reuniões

É importante a presença dos responsáveis em nossas reuniões 
bimestrais, nas quais serão entregues e comentados os registros de 
avaliação. 
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6.5. Sistema Integral

6.5.1. Período Integral
As crianças matriculadas no período integral deverão permanecer na 

escola até as 17h30min, para que seja possível a realização de as todas 
as atividades. Horário inferior não é suficiente para contemplar toda 
a rotina.

6.5.2. Tempo de Contratação de Serviços
 � 5 vezes na semana: acompanhamento de tarefas, esportes, 
psicomotricidade relacional e banho;

 � 2 ou 3 vezes na semana: acompanhamento de tarefas e banho. As 
atividades esportivas e  psicomotricidade relacional não fazem parte 
do programa, são opcionais e poderão ser contratadas na secretaria da 
escola.

6.5.3. Lavanderia
O Serviço de Lavanderia é oferecido às crianças de período integral, 

com permanência acima de 8h, exceto para bebês de 06 a 11 meses de 
idade. Todas as roupas deverão estar devidamente marcadas com o nome e 
sobrenome da criança.

Em caso de extravio de roupas sem identificação, a Escola-Creche se 
isenta de qualquer responsabilidade.

Quanto à falta ou troca de qualquer peça, a família deverá comunicar à 
coordenação de sistema integral de imediato. Os responsáveis deverão estar 
atentos às peças do enxoval que vão para casa. Essas deverão ser repostas no 
dia seguinte.
6.5.4. Atividades Esportivas

A Casa de Criança oferece atividades de dança, futsal, judô, arte circense e 
natação, sendo essa última exclusiva para crianças de Período Integral a partir 
do Infantil 3.

Informações relevantes:

 � As turmas serão formadas de acordo com as faixas etárias das 
crianças;

 � As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição online;
 � As crianças farão as aulas usando o uniforme específico de cada 
modalidade a ser adquirido na secretaria da escola (exceto natação);

 � Em caso de desistência, o responsável financeiro deverá comunicar à 
secretaria, até o dia 15 de cada mês, para ficar isento da mensalidade 
do mês seguinte.



10

CASA DE CRIANÇA ESCOLA-CRECHE

6.5.5. Colônia de Férias
A Casa de Criança realiza, durante as duas primeiras semanas dos meses de 

julho e dezembro, a Colônia de Férias para todas as crianças a partir do Infantil 
1, salvo em caso de reformas ou outros motivos de força maior. Importa dizer 
que as vagas são limitadas.

 Referente a essa proposta, será efetuado o pagamento de uma taxa que 
cobrirá custos correspondentes a passeios e atrações a ser paga no ato da 
inscrição online. O valor das refeições não está incluso. 

Cabe ressaltar que a vaga para a criança de período integral é assegurada, 
porém se faz necessária a confirmação de sua participação dentro do prazo 
estabelecido. Caso o aluno não faça adesão a esse evento, poderá chegar à 
escola às 11h30min para almoçar e permanecer no da tarde.
6.6. Aula de Campo

Para participar desta atividade, a criança deverá estar devidamente fardada 
e com prévia autorização por escrito do responsável. Caso esteja impossibilitado 
de participar, não deverá comparecer à escola nesse expediente.
6.7. Brinquedos

Não é permitido que a criança traga para a escola brinquedos 
pessoais. Importa saber que existem, em sala de aula e Espaço Criançar, jogos 
pedagógicos que favorecem a socialização e o desenvolvimento cognitivo 
dos alunos. Contudo, exclusivamente, para a criança que frequenta o período 
integral será estabelecido um dia específico na semana, para que ela traga 
um brinquedo pessoal de tamanho pequeno, que caiba em sua mochila. Esse 
será utilizado apenas no turno da tarde. Vale salientar que a escola não se 
responsabilizará por perdas ou danos causados a esses objetos. 
6.8. Aniversários

Os aniversários serão celebrados na escola entre alunos da turma e 
educadoras ao final de cada mês. Trata-se de um momento especial para 
as crianças vivenciarem valores sociais essenciais a sua formação. Em um 
movimento de cooperação, a organização do espaço será preparada por elas. 
Confiram com atenção os critérios de funcionamento dessa proposta:

 � No início do ano, constará na Agenda Escolar Digital a relação dos 
aniversariantes do grupo (alunos e educadoras);

 � O presente será confeccionado durante a semana por todos os colegas, 
valorizando a dedicação e o carinho e, ao mesmo tempo, visando a 
desmotivação para o consumo;

 � O lanche será oferecido pela escola (bolo, confeitado pelas crianças, e 
suco correspondente ao cardápio do dia);
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 � As lembrancinhas são dispensadas dentro desta proposta.
6.9. Saúde

No ato da matrícula, os responsáveis deverão apresentar a carteira de 
vacinação da criança devidamente atualizada.

Ressaltamos que a condição de perfeita saúde é elemento essencial 
para a frequência do aluno à Escola-Creche, uma vez que ele participa 
de uma comunidade e, dessa forma, os cuidados referentes ao contágio 
de doenças deverão ser priorizados. Portanto, não podem frequentar 
à Escola-Creche crianças portadoras de doenças transmissíveis ao 
contato em geral.

Caso o aluno venha a não se sentir bem e/ou que fuja de sua normalidade 
casual, receberá, na Escola-Creche, os primeiros atendimentos. O 
responsável será imediatamente comunicado, devendo retirar a criança de 
maneira segura. Essa deverá retornar à escola após  sua recuperação e 
apresentação de atestado médico.

Na ocasião da matrícula, o responsável deverá indicar dois representantes 
junto à instituição, ficando ciente de que, caso não haja comunicação com 
os responsáveis, os representantes indicados terão o mesmo efeito de pátrio 
poder dos responsáveis.

6.9.1. Contexto de Pandemia
Em situação de pandemia, todas as ações voltadas à segurança no que 

tange à saúde coletiva serão adotadas conforme as medidas postuladas 
em decretos do Governo do Estado do Ceará. (Veja-se: Protocolo de 
Biossegurança).

6.9.2. Acidentes e Doenças Repentinas
A Escola-Creche tem todo o cuidado necessário para a proteção e o 

bem-estar das crianças, porém urgências e emergências podem ocorrer, 
independentemente, da atividade que está sendo realizada com as crianças. 
Sendo assim, a Casa de Criança se compromete a informar, imediatamente, 
aos responsáveis e prestar toda a assistência necessária, através de serviços 
especializados em emergências médicas, incluindo atendimento com UTI 
Móvel e profissionais especializados da SAT EMERGÊNCIAS MÉDICAS. 
Apenas em situações de urgência, não sendo localizados os responsáveis, a 
criança será encaminhada para um hospital, no qual a família tenha convênio 
indicado na ficha cadastral do aluno. O ônus decorrente dos serviços médicos 
ou hospitalares adicionais será de responsabilidade dos responsáveis. 

Ainda em relação aos cuidados que podem evitar acidentes, ressaltamos 
as seguintes medidas:
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 � AS CRIANÇAS SÓ PODEM BRINCAR LIVREMENTE NOS ESPAÇOS FORA 
DO HORÁRIO ESCOLAR SE ACOMPANHADAS E SUPERVISIONADAS 
POR UM RESPONSÁVEL;

 � As crianças só podem jogar futebol e/ou participar de atividades de 
educação física calçadas com tênis apropriado e/ou dentro de suas 
limitações físicas, como cadeiras de rodas etc.;

 � Não é permitido à criança vir com colares ou bijuterias, a fim de evitar 
engasgos ou enforcamentos acidentais durante as brincadeiras e 
momentos de sono.

Outro aspecto a ser destacado refere-se às condutas, abaixo listadas, que 
devem ser tomadas, a fim de garantir a preservação da saúde do grupo de 
crianças. Com esse propósito, as crianças não devem frequentar a escola 
quando apresentarem:

 � Febre nas últimas 24 horas;
 � Evacuação líquida (diarreia) mais de três episódios nas últimas 12 horas;
 � Vômitos mais de dois episódios nas últimas 12 horas;
 � Lêndias ou piolhos: a criança pode retornar à escola 24 horas após ter 
iniciado o tratamento;

 � Aftas na boca, visto que podem ser estomatite (sapinho): a criança pode 
retornar à escola 24 horas após ter iniciado o tratamento;

 � Impetigo (afecção cutânea inflamatória): a criança pode retornar à escola 
24 horas após ter iniciado o tratamento;

 � Doenças transmissíveis por contato de pele, aerossóis e gotículas (catapora, 
sarampo, rubéola, conjutivite viral ou bacteriana): a criança pode retornar 
à escola com atestado do pediatra, liberando-a do afastamento;

 � Manchas vermelhas na pele, que podem ser um indicativo de virose. 
Sugerimos consultar o pediatra.

6.9.3. Administração de Medicamentos na Casa de Criança
No intuito de buscar uma melhor organização e evitar constantes 

interferências em sala de aula, solicitamos aos responsáveis que só enviem 
medicamentos que tenham hora marcada, evitando vitaminas e/ou outros que 
poderão ser administrados fora do horário escolar. 

Vale lembrar aos responsáveis que poderá ocorrer uma reação de 
hipersensibilidade (crise alérgica) mesmo que a criança já tenha tomado a 
referida medicação, sendo isenta de qualquer culpa a Técnica de Enfermagem 
que administra os fármacos, podendo ocorrer em até 24 horas (crise tardia), 
pois estamos falando de um sistema imunológico que se baseia em uma reação 
diferenciada de defesa. 

Os medicamentos só serão ministrados mediante a apresentação da 
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receita médica, conforme orienta a Lei nº 10606 de 21/08/2017, artigo 
1º, 2º e 3º que dispõe sobre a obrigatoriedade da receita prescrita de 
medicamentos em creche e adota outras providências:

Art. 1o Torna-se obrigatório aos pais ou responsáveis por crianças 
regularmente matriculadas, em todas as creches municipais ou particulares 
no âmbito do município de Fortaleza, apresentar cópia anexada à original 
de receitas prescritas por profissionais médicos, para medicamentos a 
serem ministrados nos horários letivos por professores ou monitores nas 
referidas creches. 
Art. 2o A cópia da receita prescrita deverá ser anexada à ficha de matrícula 
de cada aluno e a original devolvida aos pais ou responsáveis. 
Art. 3o O não cumprimento ao que dispõe o art 1o dará o direito de negativa 
por parte dos responsáveis das creches na aplicação dos medicamentos 
prescritos.”
Todos os medicamentos serão entregues na Sala de Apoio, junto à técnica 

de enfermagem responsável. Esses serão devolvidos somente à família ou 
responsável.

Vale ressaltar que os medicamentos serão ministrados em horários pré-
estabelecidos: às 9h30min, 11h, 14h30min e 17h.

É fundamental o registro diário na agenda escolar digital do nome do 
remédio, um dos horários já estabelecidos pela escola e a dosagem.
6.10. Refeições

As refeições (lanches, almoço e jantar) são oferecidas pela Escola-Creche 
sob orientação nutricional previstas em contrato de refeição (de acordo com 
determinações dos responsáveis) no ato da matrícula. Todas obedecerão 
aos cardápios da Escola-Creche elaborados pela nutricionista e contidos na 
agenda escolar digital.

Casos de alergia alimentar ou dieta especial deverão ser comunicados 
durante a entrevista de matrícula, para, em seguida, ser marcado contato com 
a nutricionista. Por outros motivos pessoais, tornam-se inviáveis alterações nos 
cardápios.

As crianças de meio período, que almoçarem ou jantarem na Escola-Creche, 
estarão liberadas para saída até às 12h30min e 18h30min, respectivamente.

No caso do Berçário e Infantil 1, o horário mínimo de saída após almoço ou 
jantar é às 12h e 18h respectivamente, quando as crianças entrarem às 8h ou 
às 14h.

Caso a família opte por um plano de alimentação diferenciado, esse deverá 
ser claramente especificado no ato da matrícula e deverá constar de, no 
mínimo, 03 (três) dias semanais. Caso a criança, por motivo pessoal, não faça 
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6.11. Mensalidades 
O responsável financeiro pagará a Escola-Creche uma anuidade dividida 

em até 13 parcelas, conforme contrato de matrícula. A primeira prestação 
será paga no ato da matrícula. As demais deverão ser pagas no dia 05 de 
cada mês, cabendo à escola enviar o boleto de pagamento, via endereço 
eletrônico (e-mail) no dia 01 de cada mês (antecipando em caso de feriado). 
Os boletos também estarão disponíveis no site da escola para retirada de 
2a via.

Os valores pagos a títulos de mensalidade não serão devolvidos em caso 
de desistência em que não haja responsabilidade por parte da Escola-
Creche.

No caso de saída do aluno da escola, o responsável deverá avisar à 
tesouraria com antecedência de 30 dias, para que fique isento da próxima 
mensalidade.
6.12. Acesso à Escola e Segurança

A respeito de visitas, a escola está aberta às famílias durante o horário 
de funcionamento, cabendo a essas a atenção para que não interfira no 
andamento das atividades pedagógicas desenvolvidas.

O acesso de parentes, amigos ou funcionários das famílias à escola só 
poderá acontecer mediante comunicação à secretaria ou coordenação 
de infraestrutura por parte dos responsáveis. Essa autorização também é 
necessária quando o objetivo é buscar as crianças no ambiente escolar. 

a refeição, essa não poderá ser permutada.
Quando necessário o oferecimento de refeições extras, essas serão 

registradas e cobradas conforme tabela expedida pela escola. 
Vale ressaltar que o valor referente a cada refeição é definido levando em 

consideração feriados, início e final de ano letivo e atividades previstas que 
justifiquem o não funcionamento da Instituição Escolar.

IMPORTANTE! 
Quanto ao reembolso de valor de refeição, será possível em casos 

de afastamento, exclusivamente, por motivo de:
 � VIAGEM: Se avisado com antecedência, para que seja possível indicar 
no boleto o devido ajuste.

 � DOENÇA: É necessário comunicar à secretaria os dias em que o aluno 
não irá frequentar a escola. Posteriormente entregar, na secretaria da 
escola, o atestado médico, constando o motivo do afastamento do 
aluno de, no mínimo, cinco dias.
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Todos os visitantes recebem um crachá para entrar na escola, exceto 
os responsáveis pelas crianças e os funcionários. O crachá de visitante é 
entregue mediante checagem de lista de pessoas autorizadas ou após a 
entrega da Carteira de Identidade.

Em situações de pandemia, somente 01 (um) adulto deverá acessar à escola 
para deixar/pegar a criança nas salas de aula do Berçário, Infantil 1, 2 e 3. Os 
alunos do Infantil 4, 5 e 1o Ano deverão acessar à escola através do sistema de 
desembarque, situado a Rua Francisco Holanda, a fim de evitar fluxo intenso 
de pais no interior da escola. (Veja-se: item 16.5 do Plano de Contingência - 
Retorno às aulas presenciais)
6.12.1. Outros Cuidados Importantes

 � Sempre que possível, procure estacionar seu carro em local apropriado 
e acompanhe seu(ua) filho(a) até a sala de aula ou de espera, podendo, 
assim, ter um maior contato com as professoras e coordenadoras;

 � Ao sair da escola, para uma maior segurança do aluno, segure-o pela 
mão;

 � A comunicação de que a criança não poderá ser entregue ao pai ou à 
mãe deverá ser feita pelo responsável à Casa de Criança, através de 
documentação judicial;

 � A vaga de estacionamento reservada é de uso restrito para PNE (Pessoas 
com Necessidades Especiais) e deve ser respeitada. 

6.13. Apoio Desembarque
Cientes das dificuldades provocadas pelo trânsito de nossa cidade, buscamos 

alternativas que favoreçam uma maior tranquilidade na chegada e saída das 
crianças à escola. Com esse fim, fiquem atentos às seguintes orientações:

 � Serviço oferecido na Unidade 1, situada à Rua Joaquim Nabuco;
 � O desembarque acontecerá nos dois turnos pela Portaria 2 (Rua Francisco 
Holanda) exclusivamente para as turmas do Infantil 4 ao 1o Ano nos 
seguintes horários: 6h45min às 8h e 12h45min às 14h;

 � Para desembarque das crianças, solicitem ajuda ao funcionário de apoio, 
que poderá conduzi-las até o portão de entrada;

 � Por medida de segurança, a saída das crianças acontecerá exclusivamente 
pela Portaria 1 (Rua Joaquim Nabuco);

 � As crianças só serão recebidas no local do desembarque.
Em situações de pandemia, os alunos do Infantil 4, 5 e 1o Ano deverão 

acessar à escola através do sistema de desembarque, situado a Rua Francisco 
Holanda, a fim de evitar fluxo intenso de pais no interior da escola. (Veja-se: 
item 16.5 do Plano de Contingência - Retorno às aulas presenciais)
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6.14. Material Pedagógico e de Uso Pessoal
A aquisição do material pedagógico cabe ao responsável que poderá fazer 

opção pela lista, entregue nas datas previstas, ou pelo efetuamento de uma 
taxa a ser paga na tesouraria da escola.

Tendo em vista a idade das crianças, chamamos atenção para a qualidade 
dos produtos, a fim de evitarmos alergias ou outros danos físicos.

A Escola-Creche só se responsabilizará pelo material da criança 
gravado ou marcado de forma definitiva.

No final do ano, somente o material de uso pessoal durável (copo inox) da 
criança será devolvido.

Caso a matrícula da criança seja cancelada após o início do ano letivo, só 
será devolvido o material de uso pessoal.

6.14.1. Agenda Escolar Digital
A Agenda Escolar Digital é uma via de comunicação entre família e escola 

e, desse modo, deverá ser verificada e confirmada a leitura diariamente, tanto 
pelos educadores, como pelos seus responsáveis. Tendo em vista essa função, 
não é permitida a veiculação de propagandas.

A Casa de Criança adota a Agenda Escolar Digital, que funciona por meio 
de um aplicativo para smartphones iOS e Android, tablets ou computadores e 
com o uso de senha pessoal e intransferível. Nesse formato, pais e responsáveis 
cadastrados podem acompanhar as informações relativas à rotina escolar do 
seu(ua) filho(a), tais como: notificações de comunicados e eventos, o conteúdo 
que está sendo trabalhado em sala de aula e o resumo dos acontecimentos 
do cotidiano dos alunos. No campo de mensagem, a família poderá enviar 
comunicados importantes sobre a criança. Quanto às respostas das 
professoras, definimos o horário de 9h às 10h (turmas da manhã) e 15h às 
16h (turmas da tarde) para as devidas respostas. Em caso de urgência, 
como: saída antecipada de aluno, autorização de saída ou que precisem 
de uma resposta imediata, o contato deverá ser feito direto com a 
secretaria através dos telefones: 3261.7621 (Unid. 1) e 3272.3434 (Unid. 2).

6.14.2. Uniforme
O uso do uniforme completo é obrigatório e está disponível para compra 

na secretaria da escola.
Para maior segurança da criança, é necessário um calçado com apoio 

atrás. Sendo assim, adotamos o uso de tênis ou sandália estilo Ortopé 
nas cores branca, preta, azul ou bege.

As crianças, que têm a movimentação de creche e tomam banho na escola, 
também deverão sair fardadas.
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O uniforme é de uso obrigatório a partir do Berçário. 

 � Os uniformes deverão ser identificados nos locais sugeridos;
 � As sandálias ou tênis devem ser identificados.

Cuidados para conservação do Fardamento Escolar

Instruções de lavagem:Instruções de lavagem:

 � Lavar com sabão neutro;
 � Lavar separadamente cores escuras;
 � Não usar produto à base de cloro;
 � Após a lavagem, secar à sombra ou ao ar livre;
 � Não passar ferro quente sobre a logomarca da escola;
 � As trocas poderão ser realizadas no prazo de 15 dias. 
 � A escola não se responsabilizará por uniformes danificados por mau 
uso.

* opcional

short unissex
(exclusivo para Berçário)

bermuda
(Infantil 1 ao 1º Ano) * opcional

SUGESTÃO DE LOCAIS PARA IDENTIFICAR OS UNIFORMES E MATERIAIS DE USO PESSOALSUGESTÃO DE LOCAIS PARA IDENTIFICAR OS UNIFORMES E MATERIAIS DE USO PESSOAL
Asa Sul Fábrica.::.Estacionamento do Shopping Center Um..::..www.grudadoemvoce.com.br

IMPORTANTE! 
A marcação deve ser feita abaixo da logomarca da escola.
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6.14.4. Relação de Material de Uso Pessoal

Informações importantes:Informações importantes:

 � O material deverá estar completo e marcado com o nome da criança 
de forma definitiva;

 � A reposição do material de higiene para as turmas de Berçário e 
Infantil 1 acontecerá conforme a utilização feita pela criança;

 � Para os alunos do Berçário, Infantil 1 e 2 e os que só almoçam ou 
jantam do Infantil 3 ao 1o Ano, o uniforme azul, a toalha de banho e 
fraldas descartáveis (quando necessárias) deverão vir diariamente na 
mochila para troca após o banho;

 � O creme dental, as escovas de dentes (com protetor) e de cabelos 
deverão vir diariamente na mochila. É importante que estejam 
devidamente identificadas com nome e sobrenome da criança;

 � Ao ingressar na escola, o aluno novato receberá uma bolsa 
personalizada para transportar, diariamente, a toalha de banho e os 
fardamentos limpos e usados (quando necessário), evitando, assim, 
a utilização de sacos descartáveis. Em caso de perda ou danos da 
mesma, a famíla poderá adquirir uma nova na tesouraria;

 � O aluno deverá trazer diariamente uma garrafa de água identificada;
 � Em situações de pandemia, as crianças de período regular deverão 
trazer diariamente um copo para o suco.
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6.14.3.1. Relação de Material - Berçário

Depósito de plástico (tamanho: médio) 01

Colheres (6 a 8 meses) 02

Mamadeira grande 01

Mamadeira pequena 01

Copo de transição 01

Chupeta ortodôntica (opcional) 01

Material de Uso Pessoal Quantidade

Trazer diariamente
Quantidade

Meio Período Período Integral

Toalha de banho 01

Garrafa para água (identificada) 01

Lençol luva de malha branco 01

Camiseta 01 02

Fraldas descartáveis 04 08

Fralda de tecido 02 04

Escova de dentes com protetor 01

Pente ou escova para cabelo 01

Creme dental sem flúor (opcional) 01

Xampu 01

Sabonete líquido 01

Perfume (opcional) 01

Pomada para assadura 01

Material de Higiene Pessoal Quantidade

 � Enviar 01 foto 3x4 do aluno no primeiro dia de aula e 
entregar à professora.
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Xampu 01 02

Sabonete líquido 01 02

Perfume (opcional) 01 02

Pomada para assadura 01 02

Material de Higiene Pessoal
Quantidade

Meio Período Período Integral

Copo de transição 01 02

Uniforme azul 02 03

Uniforme amarelo - 02

Cueca ou calcinha 04 08

Fralda de tecido (opcional) 02 03

Material de Uso Pessoal
Quantidade

Meio Período Período Integral

6.14.3.2. Relação de Material - Infantil 1

Pente ou escova para cabelo 01

Toalha de banho 01

Trazer diariamente
Quantidade

Meio Período Período Integral

Fraldas descartáveis 04 06

Escova de dentes com protetor 01

Creme dental 01

Garrafa para água (identificada) 01

 � Enviar 01 foto 3x4 do aluno no primeiro dia de aula e 
entregar à professora.
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Copo inox* 01 02

Uniforme azul 02 03

Uniforme amarelo - 02

Cueca ou calcinha 04 08

Fralda de tecido (opcional) - 02

Material de Uso Pessoal
Quantidade

Meio Período Período Integral

6.14.3.3. Relação de Material - Infantil 2

Pente ou escova para cabelo 01

Toalha de banho 01

Trazer diariamente
Quantidade

Meio Período Período Integral

Fraldas descartáveis 04 06

Escova de dentes com protetor 01

Creme dental 01

Garrafa para água (identificada) 01

* Em situações de pandemia, as crianças de período regular deverão trazer 
diariamente um copo para o suco.

 � Enviar 01 foto 3x4 do aluno no primeiro dia de aula e 
entregar à professora.
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6.14.3.4. Relação de Material - Infantil 3 ao 1o Ano

Máscara (em período de pandemia)* 04 08

Copo inox* 01 02

Uniforme azul 02 03

Uniforme amarelo - 02

Cueca ou calcinha - 08

Fralda de tecido (opcional) - 02

Material de Uso Pessoal
Quantidade

Meio Período Período Integral

Pente ou escova para cabelo 01

Toalha de banho 01

Trazer diariamente
Quantidade

Meio Período Período Integral

Escova de dentes com protetor 01

Creme dental 01

Garrafa para água (identificada) 01

* Em situações de pandemia, as crianças de período regular deverão trazer 
diariamente um copo para o suco.

 � Enviar 01 foto 3x4 do aluno no primeiro dia de aula e 
entregar à professora. (apenas para o Infantil 3)
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18/01  � Início das aulas do Infantil 4 ao 1º Ano - alunos novatos e veteranos

17/01  � Reunião de Metodologia (1º Ano) - às 19h na Casa de Criança

18/01  � Reunião de Metodologia (Infantil 5) - às 19h na Casa de Criança

19/01  � Reunião de Metodologia (Infantil 4) - às 19h na Casa de Criança

JANEIRO

FEVEREIRO

10 e 11/01 Infantil 5 e 1º Ano  � Entrega de material de uso pessoal;
 � Pagamento da taxa anual do material de livraria 
(livros, cadernos e portfólio);

 � Aquisição de uniformes.

12 e 13/01 Infantil 4 e 3

13 e 14/01 Berçário, Infantil 1 e 2

18/01  � Início do funcionamento do período integral (Berçário ao 1º Ano) - alunos 
veteranos

20/01  � Reunião de Metodologia (Infantil 3) - às 19h na Casa de Criança

24/01  � Início das aulas do Berçário ao Infantil 3 - alunos veteranos 

15/02  � Reunião de Metodologia - Bilingual Program (1º ano) - às 19h

27/01  � Reunião de Pais Novatos - às 19h na Casa de Criança

16/02  � Reunião de Metodologia - Programa English Everywhere (Inf. 5) - às 19h

31/01  � Início do período de adaptação para alunos novatos (Berçário ao Infantil 3)

17/02  � Reunião de Metodologia - Programa English Everywhere (Inf. 4) - às 19h

23/02  � Reunião de Metodologia (Infantil 2) - às 19h na Casa de Criança

24/02  � Reunião de Metodologia (Berçário e Infantil 1) - às 19h na Casa de Criança

PREVISÃO PARA 2022

Datas Ímportantes




