
 
Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2022 

 
 
COMUNICADO 004/2022. 

Assunto: Informações de Retorno das Aulas - EI 

Senhores pais ou responsáveis, 

 
Estamos muito felizes por trabalharmos juntos na educação do seu(sua) filho(a) durante este ano letivo. 
Sabemos o quão importante é a etapa da Educação Infantil para a formação das crianças, pois é onde elas 
começam a existir fora do convívio familiar, o que envolve lidar com as diferenças, o desenvolvimento da 
personalidade e da autonomia, a criação de laços de amizade e as descobertas em diferentes áreas do 
conhecimento. Na Educação Infantil, construímos a base para as demais etapas da educação formal, e o correto 
aproveitamento desta etapa permite que os pequenos cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso 
em sua vida escolar e individual. 
 
Durante este ano, desejamos alcançar todos os objetivos propostos para essa fase e, para isso, contamos com 
a parceria entre Colégio e família para que juntos possamos auxiliar nossos alunos no desenvolvimento das 
áreas física, espiritual, pedagógica e social. Solicitamos sua atenção às seguintes orientações: 
 
REUNIÃO DE PAIS E SEMANA DE ADAPTAÇÃO 
 
No dia 14/02 (segunda-feira), haverá a primeira reunião de pais e entrega dos materiais. A reunião iniciará às 
8h (para as turmas da manhã) e às 14h (para as turmas da tarde). 
 
Na terça- feira (15/02), enquanto as crianças estiverem em sala de aula, os pais serão convidados a participar 
do projeto Mima Mamãe com palestras e dicas de como poderão auxiliar seu filho no início das atividades 
letivas. O Projeto acontecerá no auditório do Colégio, após o término, os pais poderão levar os filhos para casa. 
 
Nos dias 15 a 18 de fevereiro, iniciaremos a semana de adaptação dos nossos alunos da Educação Infantil. 
Nestes dias, trabalharemos com o horário reduzido, e as aulas acontecerão nos seguintes horários: 
 

➢ 15 e 16/02 (terça e quarta- feira) - Manhã: das 7h15 às 9h15 
       Tarde: das 13h15 às 15h15 

 
➢ 17 e 18/02 ( quinta e sexta-feira) - Manhã: das 7h15 às 10h45 

                                                                  Tarde: das 13h15 às 16h45 
 
 
Para os pais cujos filhos já estudaram em nosso Colégio no ano anterior ou já possuem o convívio de creche e 
se habituarem rapidamente ao processo de adaptação, se desejarem poderão buscar a criança ao final da aula. 
Seguem algumas orientações para o início das aulas: 
 
 
ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS ESCOLARES 
 
1) Todos os materiais deverão ter o nome do aluno. É importante que sejam de boa qualidade para maior 
durabilidade. 
2) As apostilas deverão ter uma etiqueta na capa (do lado de fora) com nome do aluno e turma. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/vida-escolar-contribui-para-o-autocontrole-das-criancas
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/vida-escolar-contribui-para-o-autocontrole-das-criancas


 
3) Outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano à medida que forem necessários. 
4) O uniforme é obrigatório e também pode ser adquirido na loja Novo Tempo Store – em frente ao Colégio. 
5) Confira regularmente os materiais, durante o ano letivo, repondo-os quando necessário. 
 
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NAS AULAS 
 
Para que o aluno participe da modalidade presencial é importante algumas orientações para que se evite o 
contato físico com os profissionais e colegas, incentivando o aluno a realizar algumas atividades com mais 
autonomia. Por exemplo: 
 

• Aprender a fazer tope no cadarço do calçado; 
• Ter finalizado o processo de desfralde (a partir do Pré 4 anos); 
• Trocar a máscara e guardar a usada em saco plástico próprio para tal (caso a máscara não seja 

descartável); 
• Usar a máscara pelo maior tempo possível para acostumar com o utensílio; 
• Aprender o cumprimento de cotovelo para cumprimentar os colegas e professores na escola;  
• Uso de álcool gel (abrir frasco, derramar na mão, fechar frasco, espalhar nas mãos); 
• Higiene correta das mãos com água e sabão; 
• Higiene pessoal após o uso dos sanitários; 
• Abrir e fechar lancheira. 

 
Itens que os alunos que participarem das aulas presenciais devem trazer à escola, diariamente: 

• Garrafinhas cheias de água, para uso pessoal; 
• Estojo indentificado contendo o material de uso individual (lápis, cola, tesoura, lápis de cor, apontador, 

etc); 

• 2 máscaras adicionais (identificadas), para trocas nos intervalos com sacos plásticos para guardá-las; 

• Lanche diário e individual (em caso de compra do lanche no Colégio, favor enviar a informação via 

agenda); 

• Manter as unhas aparadas e limpas, bem como os cabelos presos; não usar acessórios como anéis e 

brincos para evitar algum acidente; 

• Lenços descartáveis para uso pessoal (permanecer na mochila do aluno); 

• Agenda escolar; 

• Roupa extra (camiseta, bermuda e roupa íntima para o caso de alguma necessidade). 

 

PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NOS PROJETOS PROPOSTOS 

Durante o ano letivo, as professoras trabalharão diversos projetos que necessitarão da interação da família visto 

que a aproximação dos responsáveis e da escola possibilita o aumento na qualidade das ações com as crianças, 

bem como, fortalece o vínculo e o respeito mútuo, tornando parceiros os responsáveis por esta educação. 

Por isso, solicitamos que acompanhem diariamente a agenda da criança e participe das propostas de atividades 

e projetos que serão trabalhados em sala de aula e estendidos à família. 

Qualquer dúvida ou maiores necessidades, por favor, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em 

auxiliá-los. 

Atenciosamente, 

Coordenação  Ed. Infantil                                          Direção Acadêmica                                    Direção Escolar 


