
PRINCIPAIS PONTOS

Carta de
Orientação aos
Pais



Agenda da
Criança
PRINCIPAIS TÓPICOS Deve  estar sempre na

mochila da criança, ser lida e

assinada diariamente para

confirmar a ciência da rotina

da criança e de eventuais

comunicados



Agenda da
Criança
PRINCIPAIS TÓPICOS Deve  ser utilizada pela

família para dar

informações, fazer

solicitações e outros,

sempre que necessário



Mochila
O QUE MANDAR?

2 trocas de roupa para calor

2 trocas de roupa para frio

Chinelo

Agenda

Sacolas plásticas 

(para separar as roupas que se

sujaram)



Mochila
O QUE MANDAR?

A Mochila deve ser

vistoriada e organizada

diariamente 



Mochila
O QUE MANDAR?

Todos os pertences da

criança devem estar

identificados



Doenças
COMO PROCEDER?

No caso de doença em que

a criança necessitar de

cuidados individualizados,

elas deverão permanecer

em casa



Doenças
COMO PROCEDER?

Caso a criança apresente sintomas

como febre, diarreia, vômito ou tenha

quadros que sugiram patologias, no

período de aula, seus pais e

responsáveis serão comunicados

com a finalidade de encaminhá-las a

cuidados médicos



Doenças
COMO PROCEDER?

Medicações não serão ministradas na

Unidade Escolar, podendo o

responsável comparecer para ele

mesmo medicar a criança nos

horários prescritos pelo médico,

mediante receita médica.



Solicita-se a verificação e

higienização frequente da cabeça

da criança. Pois, o piolho é um

parasita que costuma se propagar

em qualquer estabelecimento de

ensino.

Pediculose (piolho)
COMO PROCEDER?



O endereço e o telefone dos pais

ou responsáveis devem estar

sempre atualizados, qualquer

mudança deverá ser comunicada

imediatamente

Contatos e
Endereço



 A escola emitirá uma Carteirinha

de Identificação aos pais ou

responsáveis, para retirada da

criança.

Entrega das
Crianças



 A lista de pessoas que serão

responsáveis para retirar a

criança, deverá ser informada

previamente na matrícula e

atualizada sempre que

necessário.

Entrega das
Crianças



Período de
Adaptação

 Para que a criança possa se

acostumar ao ambiente educativo,

seu ingresso será cuidado por meio

de realização de um horário e

período de adaptação.



Alimentação

 Nunca forçamos a criança a comer e

sim a estimulamos a experimentar

para que, aos poucos, vá se

acostumando com novos alimentos. 



Alimentação

 Nestes contexto, não é permitido

enviar nenhum alimento de casa

para o consumo na escola.



 A criança que contar com 15 faltas

consecutivas e/ou 30 dias

alternados, sem justificativa legal

(atestados, declarações e outros)

perderá direito a vaga.

Faltas



ASSIM QUE AS AULAS
VOLTAREM A SER

PRESENCIAIS,  HAVERÁ
REUNIÃO DE PAIS PARA A

LEITURA DA CARTA AOS
PAIS,  PARA SE TIRAR
TODAS AS DÚVIDAS.

ESTAMOS DISPONÍVEIS PARA TIRAR

DÚVIDAS E ESCLARECER INFORMAÇÕES


