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PAUTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS 

Nível B 

14/02/2019 – 18h30min 

 
1º momento: Pátio 

 Acolhida, boas-vindas e apresentação dos serviços pela Direção; 

 Apresentação dos professores especializados pelo SSE;  

 Oração (DIR); 

 SSE 

 Organização das crianças para as salas de atividades com o pessoal de apoio. 

 Chamada das turmas e encaminhamento das famílias com as professoras para a 

Multifuncional.  

 

2º momento: Multifuncional 

 Apresentação das educadoras: nome, formação, turno e turma; 

  Campanha da Fraternidade 2019/ Projeto Norteador: 

 Tema: “Fraternidade e Políticas Públicas” 

  Lema da CF: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” 

 SOE: Formação com as famílias da Educação Infantil 

 SSE: leitura da Lista de Chamada por turma para encaminhamento das famílias para as salas. 

 

3º momento; Salas de Aula (Salas 02 e 24) 

 Apresentação da sala de aula (cada turma irá para a sua sala); 

 Entrevistas com as famílias: 15/02(sexta-feira) e 19/02 (terça-feira) noite. 

 Professora passará planilha onde as famílias poderão escolher o horário para 

atendimento; 

  Adaptação:  

 Dia 18/02 (segunda-feira): 

NB1 – manhã - 9h às 11h  

NB2 - tarde - 14h às 16h  

 Pais não permanecem na sala de aula; 

 Casos especiais serão tratados individualmente. 

 Horário normal a partir de 19/02 – Evitar atrasos. 

 NB1 – MANHÃ - 7h45min às 11h40min  

 NB2 - 13h30min às 17h20min.  

Entrada das famílias na escola: 
 19/02/19: Somente as famílias da Educação Infantil  
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 20/02/19: Somente os casos de adaptação 

 Explicação da metodologia de Projetos para o desenvolvimento das habilidades e 

competências previstas para a etapa; 

 Explicação da rotina da sala de aula; 

 Fotos para fotômetro da escola: de 18 a 21 de março.Feitas pela escola. 

 A4 (pequena) – será usada para o caderno de tema; 

 A3 (grande com alça) – será utilizada para levar os trabalhos feitos pelos estudantes 

durante a semana. Deverá retornar na segunda-feira, vazia. 

 Tema: será enviado a partir do dia 15/03 (sexta-feira) em dias alternados; também serão  

enviados os tema via agenda; Observação: algumas propostas didáticas, para as crianças que 

já estudavam em nossa escola, serão retomadas, mas com abordagens diferentes;  

  Materiais individuais devem vir identificados(marcados com asterisco na lista) e materiais 

de uso coletivo;  

 Avaliação: os boletins serão entregues semestralmente. Após a apreciação, deve retornar à 

escola com todas as atividades. As tarefas de avaliação serão encaminhadas junto com a 

pasta de ferragem solicitada na lista de material; 

 Frequência: A frequência mínima exigida na Educação Infantil, a partir da faixa etária dos 

quatro anos, é 60% do total de dias letivos. Evitar ausências e sempre que possível, 

encaminhar atestado, em caso de enfermidade. 

 Reuniões com as famílias e Entrega de Boletins: As crianças deverão permanecer em casa 

visto que o atendimento é para os responsáveis; 

 Serviço de Disciplina: machucados, achados e perdidos, uniformes, encaminhamento dos 

estudantes que chegam atrasados; 

 TRANSUL – o serviço é acionado somente em situações que acontecem na Escola, durante as 

atividades escolares, mediante avaliação da necessidade pelo Serviço de Disciplina e 

professor responsável. A família é informada imediatamente conforme a urgência do caso. 

Caso contrário, receberá as informações via agenda escolar. 

 Administração de medicamentos: Sugerimos às famílias que, de preferência, administrem 

os medicamentos fora do horário de escola. Caso não seja possível, autorizar via agenda, o 

horário e a dosagem, anexando o xerox da receita médica.  

 Especializadas e horários - será enviado comunicado na agenda. (Usar tênis no dia da Ed. 

Física); 

 Horário da Biblioteca: será uma vez por semana; Bilhete para associação será encaminhado 

via agenda.  

 Agenda Escolar - deve estar sempre com o educando, com os dados de identificação 

preenchidos, pois nela, serão registradas as informações escolares e será anexado o DOC da 

mensalidade; revisar diariamente e rubricar comunicados;  

 Uso do uniforme – obrigatório a partir do primeiro dia de aula; Não serão permitidas 

camisetas de times de futebol, nem da Escolinha de Futsal Gol de Placa, bem como malhas de 

ballet e de ginástica; Deve estar com a identificação da criança;  

 Piolhos (verificar sistematicamente) e ficar atentos a doenças contagiosas; 
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 Momentos Cívicos – acontecem sistematicamente, com escala entre as turmas, conforme 

cronograma do Serviço de Supervisão Escolar, sendo uma atividade interna da escola. 

 Horário de atendimento aos responsáveis: acontece nos períodos de Educação Física e 

Língua Inglesa. 

 Aniversários: serão comemorados semestralmente; a data será comunicada via agenda; não é 

permitida a participação dos familiares; 

 Nos meses de maio e agosto são promovidas atividades especiais para as Famílias (em 

sábados pela manhã). Acompanhar datas no Site da Escola. 

 Dia do Brinquedo: brinquedos que possam ser partilhados pelos educandos; evitar que sejam 

pequenos e de valor alto; 

 A escola dispõe de vários espaços pedagógicos: Laboratório de Ciências, Sala Multifuncional, 

Salas de Vídeo, Laboratório de Informática, Pracinha, Cantinho da Alegria, Capela, Ginásio, 

Biblioteca...; 

 Dia da Família na Escola – atividade periódica, envolvendo a participação dos 

pais/familiares, em dias de semana diferenciados, conforme datas que constam no 

Calendário Escolar – acompanhar (manhã das 10h15 às 11h40 e tarde das 16h às 17h20min); é 

muito importante a presença de um familiar nestes momentos em que a família participa da 

rotina escolar com a criança, incentivando suas conquistas.  

 Festa Junina: é interna e de caracterização caipira. Na impossibilidade desta vestimenta, 

usa-se o uniforme escolar. 

 Celular - não será permitido. 

 70 anos da ENSB: 07/03(quinta-feira) – Momento Cívico (atividades internas); 

 Encontro dos Ex-Alunos:–06/04 (sábado); 

 Garrafas de água: Deverão ser trazidas para serem consumidas ao longo da aula. 

 Alimentação saudável: Incentivar o lanche saudável diariamente. 

 Site da escola/Facebook/Instagran: acompanhar as notícias, publicações e calendário de 

eventos da Escola; a pauta estará disponível no site, no dia seguinte à reunião de pais. 

www.escolansbrasil.com.br 

 Avaliação da Reunião de Pais: preenchimento da Ficha Avaliativa pelos pais/responsáveis. 

                         

                         

Atenciosamente, Paz e Bem! 

Educadoras NB e Equipe Diretiva ENSB 

http://www.escolansbrasil.com.br/

