
 
 
 
 
 
 
 

Normas de Funcionamento  
Educação Infantil 

 
Prezados pais, levando-se em consideração que a escola é um espaço coletivo, seguem abaixo instruções 
normativas de conduta para que todos tenham uma boa convivência: 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 06h30 min – 18h 
MANHÃ: 08h – 12h/  TARDE: 13h – 17h 

 

PERÍODO DE ADAPTAÇÃO: 

 Neste período a equipe pedagógica estará sempre disponível para tirar dúvidas e orientar as 
famílias; 

 Para algumas crianças será estipulado tempo/período máximo em que deverão ficar na escola, 
principalmente na primeira semana;  

 Cada criança tem o seu tempo. Planejamos uma rotina de adaptação para que o período seja curto 
e de muita tranquilidade para todos; 

 A parceria família e escola nesse momento é primordial. 
  

RENDIMENTO ESCOLAR: 

 A avaliação na Educação Infantil será realizada através de relatório de desenvolvimento individual; 

 A equipe pedagógica acompanhará o desenvolvimento de cada aluno, compartilhando com os 
responsáveis e orientando sempre que necessário os encaminhamentos que se fizerem 
procedentes. 

ANIVERSÁRIOS:  

 Os aniversários serão comemorados no Colégio somente na última quinta-feira do mês ou em caso 
de feriados no último dia letivo do mês; 

 As comemorações deverão ser agendadas com a Coordenação Pedagógica. Caso coincida mais 
de um aniversário na mesma data, os responsáveis deverão combinar sobre o envio dos itens, de 
modo que não haja desperdício;  

 A comemoração será realizada no horário de lanche, apenas para os alunos da sala do 
aniversariante;  

 Os pais não poderão participar;  

 A escola fará as fotos e disponibilizará no Instagran do Colégio; 
FALTAS:  

 Todas devem ser informadas via agenda, com data e assinatura do responsável. Em casos de saúde 
anexar o atestado médico. 

SAÍDAS: 

 O aluno só será entregue à pessoas devidamente autorizadas na Ficha Informativa do aluno; 

 Qualquer alteração deverá ser feita na Secretaria do Colégio ou escritas à próprio punho via agenda; 
COMUNICAÇÃO: 

 Todos os informativos, inclusive ocorrências, serão divulgados no site (área do aluno), aplicativos 
disponíveis em IOS e Android baixados em aparelhos móveis e agenda escolar; 

UNIFORME COMPLETO: 

 Uso obrigatório; 

 Não utilizar toucas, boinas, bonés, chapéus e quaisquer outros acessórios não cabíveis para o 
espaço escolar; 

 Orientamos manter os agasalhos com nome, de preferência bordado;  

 Uso do tênis é obrigatório. Por medida de segurança física dos alunos. 
ATENDIMENTO AOS PAIS: 

 Não orientamos o uso de grupos em redes sociais (wathsapp) para compartilhar informações sobre 
situações escolares da turma. Precisamos preservar o direito a defesa/explicações de todos os 



 
 
 
 
 
 
 
envolvidos em cada situação, sendo assim em caso de dúvidas, antes de fazer julgamentos e expor 
alguém procure imediatamente a Coordenação Pedagógica. 

 Sempre que houver necessidade de atendimento específico a Coordenação Pedagógica e/ou 
família, poderão agendar horário via agenda com antecedência. 

MATERIAL ESCOLAR: 

 Cabe aos responsáveis a aquisição e reposição de materiais de uso individual. 
LIÇÃO DE CASA:  

 Será enviada uma vez na semana.  

MEDICAMENTO:  

 Não administramos nenhum tipo de medicamento sem receituário; 

 A medicação será ministrada mediante apresentação de receituário, datado e assinado pelo 
responsável; 

 Horários de medicação: 10h – 12h – 14h. Fora dos horários estabelecidos os responsáveis deverão 
comparecer e fazer a medicação; 

 FEBRE: Os responsáveis serão comunicados para retirar o aluno imediatamente. 

DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS: 

 Os alunos com diagnóstico de: conjuntivite, caxumba, rubéola, sarampo, catapora, escarlatina, 
escabiose e outra dessa mesma natureza, deverão ficar afastados das atividades escolares; 

 Somente retornarão as atividades mediante autorização médica. 

PRIMEIROS SOCORROS: 

 Em caso de acidentes os alunos serão encaminhados ao Pronto Socorro (HAOC) e os responsáveis 
serão informados para que se dirijam até o local;  

PIOLHO/ESCABIOSE: 

 Se detectado os responsáveis serão informados via agenda e o aluno ficará afastado por 3 (três) dias 
para que a limpeza seja efetuada. 

REUNIÃO DE PAIS: 

 Momento em que a equipe de professores estará à disposição dos pais/ responsáveis para informar 
sobre o rendimento escolar do bimestre, portanto a participação é indispensável; 

EVENTOS ESCOLARES: 

 Fazem parte da Proposta Pedagógica, portanto é fundamental a participação de alunos e 
responsáveis; 

ALIMENTAÇÃO: 

 O Colégio não oferece a alimentação, é de responsabilidade dos responsáveis a providência; 

 O aluno poderá trazer dinheiro para consumo na cantina escolar. 
HIGIENE: 

 Deverão trazer um kit de higiene com nome contendo: pente, escova de dente, creme dental, lenço 
umedecido e toalha pequena. 

  A Equipe do Colégio Episteme está à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

    
        Direção e Coordenação Pedagógica.  


