OBJETIVOS GERAIS DA ESCOLA
Há 2 décadas, a Nossa Família uma escola de Educação Infantil, foi concebida
para ser uma instituição em que se refletisse constantemente sobre as
questões educacionais, oferecendo num espaço aconchegante e vibrante, a

EQUIPE DE ATENDIMENTO:
Direção: Lilian

condição para um desenvolvimento saudável e harmonioso para a criança.
Assessora da Direção: Mirian
A Nossa Família é uma escola presente, aberta, alegre, que busca formar
alunos capazes de redimensionar seus conhecimentos através da participação

Financeiro / Administrativo: Clemente

criativa e crítica.

Coordenadora Pedagógica: Andreza Cristina

Os conteúdos proporcionam tarefas atrativas que permitem desenvolver o

Secretária: Thayná

potencial de inteligência, imaginação e sensibilidade, dando aos alunos
oportunidades de aprimorar seus aspectos essenciais.
A escola busca encorajar a criança a não apenas praticar as atividades como
também refletir sobre a ação realizada, desenvolvendo assim a criatividade,

Fones: 3682 - 8643
94037 - 6977

autonomia, cooperação com o grupo e a ter iniciativa.
Oferecemos atendimento individualizado, com turmas de números adequados

e-mail: nfamilia@terra.com.br

por sala sob orientação, intervenção e acompanhamento de profissional (s)
qualificados e atualizado (s), que mantêm um nível de relacionamento baseado

site: www.escolanossafamilia.com.br

em confiança, respeito, amor, carinho e dedicação, num ambiente confortável,

facebook: nossa familia

alegre e seguro, o que garante o bem-estar, a formação e o desenvolvimento
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global dos nossos alunos.
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NORMAS E FUNCIONAMENTO

HORÁRIOS DAS REFEIÇÕES

PERÍODOS

Lanche: 8h30min - Mini-Maternal, Maternal 1 e Integral

Período da Manhã: 8h às 12h

9h - Maternal 2

Período da Tarde: 13h às 17h

9h30min - Jardim e Pré

Períodos semi-intermediário, intermediário, semi-integral e integral:
serão atendidos, conforme a carga horária, dentro do período das 7h às
18h30min.

Almoço: 11h20min - Mini-Maternal, Maternal 1, Maternal 2 e Integral
12h - Jardim e Pré
Lanche: 14h - Mini-Maternal, Maternal 1 e Integral

Atendimento da secretaria: 8h às 12h e das 13h às 17h.
HORÁRIOS

14h30min - Maternal 2
15h - Jardim e Pré

Período da Manhã - Entrada: a partir das 7h30min
Saída: 11h50min
Período da Tarde - Entrada: a partir das 12h45min
Saída: 16h50min
Será concedida uma tolerância de 15 minutos para entrada e saída dos

Jantar: 17h - Mini-Maternal, Maternal 1, Maternal 2, Jardim e Pré
Horário de entrada para o almoço: chegar com10 minutos de antecedência.
Horário de saída almoço: 12h10min – Maternais
12h30min – Jardim e Pré
Horário de saída jantar: a partir das 17h40min para todos os grupos

alunos, após essa tolerância será cobrada uma taxa como hora extra,
conforme contrato assinado entre as partes.
As exceções a essas regras serão avaliadas caso a caso.

Pedimos aos senhores pais que cumpram rigorosamente os horários
estipulados para a entrada e saída dos alunos.
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•

É necessário o preenchimento da 1ª página da agenda “um
pouquinho de mim”, falando da criança, possíveis alergias,

EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS
A ‘baia escolar’ é de uso EXCLUSIVO para embarque e desembarque de
alunos. Evitar ficar aguardando a saída do aluno na faixa escolar.

AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DO ALUNO
Caso o aluno precise sair para consulta médica ou outro motivo justificável,
favor solicitar via agenda, com antecedência, para a liberação do mesmo.

predileções, nome dos pais...
•

Não entregaremos recados, envelopes, bilhetes, sacolas ou quaisquer
objetos para outros pais.

•

Pagamentos: Por uma questão de segurança e controle, os
pagamentos não devem ser efetuados no portão, favor utilizar a
agenda, registrando o envio de dinheiro ou cheque e a que se refere.

Caso outra pessoa (não autorizada na matrícula) vier retirar o aluno, será
necessário:
•

•

MEDICAMENTOS / FEBRES / DOENÇAS

Avisar a secretaria via agenda ou telefone, citando o nome da pessoa

Cumprindo a determinação de Resolução da ANVISA, as escolas

e número do RG.

estão terminantemente proibidas de ministrar remédios aos seus
alunos. Caso o aluno apresente dor ou febre, os pais serão

A pessoa deverá apresentar um documento oficial com foto. Na dúvida,

comunicados imediatamente.

a escola entrará em contato com os pais
Os pais deverão programar o horário de ministração do
AGENDA ESCOLAR
A agenda é um meio de comunicação entre os pais e a escola, portanto, é
importante que ela seja verificada e vistada todos os dias, pois nela estarão
contidas instruções importantes, informações, comunicados, avisos, etc. É
necessário que a família responda aos recados quando solicitados.

medicamento fora do horário escolar.
Para os alunos de período integral, em caso de necessidade, a família
deverá entregar esse medicamento no portão da escola acondicionado em
uma pequena sacola ou necessarie, + a receita médica e todas as orientações
necessárias descritas na agenda escolar do aluno e retirá-lo também no portão.
Sendo de responsabilidade da família lembrar o funcionário dessa devolução.

•

Não nos responsabilizamos por recados dados no portão, é importante

Nunca enviar medicação na mochila do aluno.

informá-los via agenda.
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Utilizar tênis, de preferência com velcro. Por uma questão de segurança,
Remédios de uso continuo somente com a receita médica, em que o médico
descreva a real necessidade dessa medicação ser dada durante o período
escolar.

não é aconselhável o uso de chinelos.
O uso de babadores nos horários das refeições será opcional de cada
família, somente para os grupos Mini-maternal e Maternal 1.

Repelentes e protetores solar devem ser aplicados em casa e, de acordo
com a necessidade da criança, poderá ser reaplicado na escola (caso de
crianças em período integral).

Evitar que os alunos venham com acessórios de ouro, relógios, eletrônicos,
etc. (a escola não se responsabilizará por objetos “extras”).
MOCHILAS

IMPORTANTE:
A partir dos 3 anos, a mochila é manuseada pela criança, objetivando
Em caso de doença ou febre, não mandar a criança para a escola.

incentivar sua independência.

Os alunos acometidos de doenças infectocontagiosas ficam impedidos de

Deverá conter:

frequentar a escola, sua frequência será restabelecida normalmente mediante
a apresentação de atestado médico comprovando a ausência de perigo de

•

1 copos para o suco: liso, pequeno e sem muitos detalhes

contágio.

•

1 garrafa (squeese) para a água

A escola não possui funcionário autorizado para manipular aparelhos de

•

necessaire com toalha e escova de dentes com protetor de cerdas.

•

agenda escolar

•

uniforme reserva, inclusive calcinha, cueca, meia e calçado. Todos

inalação, portanto não será possível a sua aplicação.
UNIFORME ESCOLAR

os itens com nome. E atentar à temperatura.

É obrigatório o uso do uniforme completo, desde o grupo do Minimaternal. Solicitamos que o nome do aluno seja colocado em todos os

•

itens. A escola não se responsabiliza por uniformes sem nome.
Em caso de conserto, ajustes ou problema na qualidade, favor entrar em

a higienização diária dos pertences do aluno (copos, squeeze,
toalhinhas...) deverá ser realizada em casa.

•

O creme dental infantil sem flúor será fornecido pela escola.

•

alunos de período integral e alunos em fase de desfralde, além

contato direto com a confecção.
É importante a observação do clima, enviando na mochila uniforme de calor

do uniforme reserva, possuir outras roupas, para eventualidades.

ou frio como reserva e mais um calçado.
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As alunas deverão vir com o uniforme de ballet completo de casa e tênis, a
•

Período de soninho - enviar toda 2ª feira um jogo completo de
lençol com elástico e travesseiro infantil. Este kit será devolvido

sapatilha será utilizada somente no horário da aula.
É aconselhável enviar, na mochila, uniforme normal reserva.

toda 6ª feira para higienização.
INICIAÇÃO ESPORTIVA – MENINOS (a partir do Maternal 2)
BRINQUEDO DE CASA

Aulas por grupos, todas as terças-feiras.

A escola estipulou o dia do brinquedo, que será na sexta-feira, somente no

O uniforme da Iniciação Esportiva poderá ser do time de futebol de

dia da Festa dos Aniversariantes.

preferência da família (livre escolha) com tênis confortável.

O brinquedo deve conter o nome do aluno e não oferecer risco para a criança

Os alunos deverão vir com o uniforme de time completo de casa e tênis de

e seus amigos.

fácil colocação, todos os itens com o nome do aluno.

A escola não se responsabilizará em caso de perda ou dano.

É aconselhável enviar, na mochila, uniforme normal reserva.

CURSOS
Estão inclusos na mensalidade.
Serão ministrados uma vez por semana por Professores Especialistas.

EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL – MENINOS E MENINAS (a partir do
Maternal 1)
Aulas por grupos, todas as terças-feiras.
O uniforme da Educação Física Infantil poderá ser o uniforme de uso

BALLET – MENINAS (a partir do Maternal 2)

habitual da escola. Salvo os meninos que já estarão com o uniforme esportivo.

Aulas por grupos, todas as quarta-feiras.

Os meninos deverão vir com o uniforme de casa e tênis de fácil colocação,

O uniforme de ballet é composto de: calça bailarina rosa ou saia rosa,

todos os itens com o nome do aluno.

camiseta (colant) rosa com logotipo da Nossa Família, sapatilha rosa e
faixa rosa de cabelo, todos os itens com o nome da aluna.

É aconselhável enviar, na mochila, uniforme normal reserva.
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MUSICALIZAÇÃO – MENINOS E MENINAS (a partir do Mini-Maternal)
Aulas por grupos, todas as quintas-feiras.
As aulas serão ministradas uma vez por semana com o uso do uniforme
habitual da escola.
PARCERIA COM A ESCOLA DE IDIOMAS YÁZIGI (OPCIONAL e A PARTE)

Os pais poderão enviar uma lembrancinha (opcional) para que seu filho (a)
presenteie o amigo (a) aniversariante da sua turma (essa lembrancinha deverá
ser algo simples, simbólico, e com identificação “DE:”

“PARA:”)

Essa lembrancinha só será entregue no dia da comemoração da Festa dos
Aniversariantes na escola ou, no máximo, no dia letivo seguinte (2ª feira), bem
como lembrancinha comemorativa do aluno aniversariante, que deverá ser
enviada no início do período escolar, para que a criança possa entregar aos

PARA OS GRUPOS DO JARDIM E PRÉ

colegas (enviar quantidade suficiente para todos os amigos da sua turma).

Segundas e quartas-feiras das 12 às 12h30min (Pré) e 12h35min às 13h05min

Festas externas: a escola se limita a enviar os convites dos alunos via agenda,

(Jardim)

sem se responsabilizar por nenhum tipo de controle ou outra atividade que
envolva esse evento.

FESTA DOS ANIVERSARIANTES
De maneira geral, Na última sexta-feira do mês será realizada a nossa festa
dos aniversariantes.
Os pais dos aniversariantes do mês serão convidados a participar nos
seguintes horários:
Aluno período da manhã e integral: 9h30min às 10h30min

LEMBRANCINHAS
Não trazer esses objetos em dias normais de aula, eles não serão
entregues
Somente será permitido, além do dia dos aniversariantes na escola entregar
lembrancinhas para as crianças, em datas que são comuns às famílias
enviarem lembrancinhas para todos os alunos, como: Primeiro e último dia de

Aluno período da tarde: 14h30min às 15h30min
O lanche do dia será a festa. Serão servidos salgadinhos, lanches, sucos,
refrigerantes e bolo.

aula, Páscoa, Dia das crianças e o dia seguinte a festa dos aniversariantes na
escola.
Alimentos: algumas crianças são alérgicas (vamos evitar nas lembrancinhas)

Lembrando que neste dia, o aluno poderá trazer um brinquedo de casa.
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TRANSPORTE ESCOLAR

Realizamos um acompanhamento contínuo através de dados de observação e
intervenção que englobam todos os aspectos necessários para tal ação.

O transporte de ida e volta para a escola é de responsabilidade dos pais. Caso
seja utilizado o serviço particular de transporte escolar, a escola deverá ser
informada sobre os dados do transportador e qualquer alteração durante o ano
letivo. O contrato com o transportador é de exclusiva responsabilidade dos

A cada quinzena, enviamos uma Devolutiva Pedagógica, dividida pelas áreas
do conhecimento, com o objetivo de dar um retorno aos pais do que acontece
pedagogicamente em nosso dia a dia.

pais.
ADAPTAÇÃO
A escola poderá indicar alguns transportadores qualificados, caso seja
necessário.

O tempo e o ritmo do processo de adaptação variam de criança para criança e
também de acordo com a faixa etária à qual pertence, mas em geral,

É importante na contratação do transporte que o mesmo atenda os horários de
entrada e saída da nossa escola.

aproximadamente uma semana é o tempo suficiente para a criança se
ambientar.

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
REUNIÃO DE PAIS
Somos uma escola com uma concepção pedagógica sócio construtivista,
baseada no REFERENCIAL CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
(RCNEI) e colocamos em foco as duas ações centrais necessárias para os
alunos:
1) Formação pessoal e social - identidade e autonomia

Realizamos reuniões semestrais para retorno pedagógico aos pais e
apresentação dos trabalhos das crianças concernentes às atividades
desenvolvidas no período, bem como relatório individual.
Caso haja necessidade, a coordenação/direção solicitará a presença dos pais
para discutir assuntos referentes ao desenvolvimento e/ou comportamento do

2) Conhecimento de mundo – estimulando e intervindo na construção

aluno.

das diversas linguagens infantis a partir das áreas do conhecimento,
que são: Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Matemática,
Movimento, Música e Natureza e Sociedade.

Os pais, também, poderão agendar horário com coordenação/direção, para
discutir, esclarecer dúvidas referente ao aluno.
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•

Momento pedagógico (MP),

•

Devolutivas de Ballet (a partir do M2 para as meninas)

•

Devolutiva de Iniciação Esportiva (a partir do M2 para os meninos)

Para um bom desempenho de nossas atividades é importantíssimo que os

•

Devolutiva de Educação Física Infantil (a partir do M1)

senhores pais mantenham atualizados todos os dados cadastrais, para que em

•

Devolutiva de Musicalização (todos os grupos)

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

caso de emergência tenhamos rápido acesso.
Portanto mantenham sempre atualizados os seguintes dados:
•

As datas para as devolutivas pedagógicas já estão no calendário anual.

endereço domiciliar + telefones (residencial, comerciais e celular) + e-

MATERIAIS ESCOLARES:

mail

A lista de materiais escolares, com todos os itens utilizados em nosso dia a dia,

•

médicos para atendimentos de urgência

está

•

caso haja alguma alteração nas pessoas autorizadas a retirarem seus
filhos da escola

•

outros assuntos pertinentes a criança.

disponível

para

consulta

em

nosso

site.

Trabalhamos

EXCLUSIVAMENTE com taxa de materiais.
Toda reposição necessária será providenciada pela escola.
SITE DA ESCOLA:
Para acesso aos pais temos disponível em nosso site, entre outros itens:

DATAS COMEMORATIVAS
Trabalhamos o que tem sentido às crianças: a Páscoa (internamente), Mães e
Pais (com a entrega de uma lembrança), Dia das crianças (internamente).
Como evento a Festa caipira, Festa da Família e a Formatura como
encerramento da Educação Infantil (para os alunos do Pré e Bradesco);

DEVOLUTIVAS PEDAGÓGICAS
Com a participação das famílias e dentro de um contexto pedagógico temos:

•

Cardápio mensal (lanches e refeições)

•

Calendário anual escolar com todos os dias letivos + datas dos
eventos e devolutivas pedagógicas

•

Lista de materiais escolares

•

Planejamento pedagógico organizado por faixa etária

•

Fotos dos eventos

•

Bimestralmente, fotos de momentos em nosso dia a dia

•

Regimento Interno

•

Comunicados
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