
 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO BRASIL 

“A união torna leve o peso” Madre Clara 

 

Reunião de Pais – Turno Inverso 

Data: 12-03-2019  Horário: 19h  Local: Multifuncional  

ORIENTAÇÕES PARA O ÊXITO DE NOSSA REUNIÃO 

1) Acolhida da Direção (Profª Fabrisa) 
2) Oração (Prof. Diego) 
3) PPT- Orientações e avisos (Prof. Vanderlei) 

4) Conversa pais/responsáveis e educadoras 

 

ORIENTAÇÕES 

1 - Horário de Funcionamento:  

- 7h às 13h25min - (Educação Infantil) 

-7h30 às 13h25min - (Anos Iniciais) 

- 11h45min às 19h – (Turno da tarde) 

2 - Horário de chegada 

- Solicitamos o cuidado com o horário de chegada (preferencialmente até às 9h)  

- Educação Infantil, os pais podem levá-los até a sala de aula até 07h45min, após 

entram pela recepção e o setor de disciplina encaminha. 

- Anos Iniciais – entrada dos educandos pelo portão da portaria – após as 7h45min pela 

recepção e o setor de disciplina encaminha. 

2.1 – Horário de Saída – Turno da Tarde 

  Após as 17h30min responsáveis encaminharem-se para a portaria a fim de comunicar a 

saída do educando e permitir a entrada do responsável até a sala de aula. 

3 - Lanche 

- Os estudantes poderão trazê-lo ou comprá-lo no bar da escola – salientamos a 

importância do lanche saudável. 

4 – Almoço 

- Pagamento via DOC 

- O cardápio está disponível no site da escola. 

5 - Temas 

 - São encaminhados no Turno e concluídos em casa – família também responsável por 

acompanhar o tema e atividades pedagógicas.  



6 - Momento do Descanso 

- Cada estudante poderá, após o almoço, descansar em um colchonete (dormir ou não). 

Sendo assim, a família deverá enviar para a escola na SEGUNDA-FEIRA um lençol, uma 

fronha, travesseiro, cobertor (inverno) que retornarão para casa na SEXTA-FEIRA para 

higienização. 

- Observação: Providenciar sacola para colocar as roupas de cama evitando perdas ou 

extravios (sacola em TNT) com identificação. 

7 - Material de Higiene 

- Manter na mochila uma nécessaire com creme dental, escova de dente, fio dental e 

outros materiais de uso pessoal para higiene. Para as meninas algo para o cabelo.  

8- Uniforme – Calor 

 -Ter na mochila uma muda de roupa curta. 

9 - Agenda  

- É o meio de comunicação entre família e escola. Ela é revisada pela educadora todos os 

dias.  

10- Tesouraria  

 - Cancelamento do turno, almoço, troca de dias da semana do turno. Avisar a tesouraria 

ATÉ O DIA 20 do mês que antecede. 

11- Datas 

 - 11 de junho – Reuniões de Pais às 19h 

 - 24 de julho a 05 de agosto – Recesso dos estudantes 

 - 06 de agosto – aula normal, início do segundo semestre 

 - 09 de novembro – Mostra de Trabalhos do Turno 

 - 30 de dezembro – Último dia do Turno 

 Esclarecimentos, dúvidas com os Educadores e Coordenação. 

 

PAZ E BEM! 

Porto Alegre, 12 de março de 2019. 

 


