UNIFORME
NORMAS E ORIENTAÇÕES DA
ROTINA ESCOLAR
TURNO DA MANHÃ
ENTRADA: as aulas terão início às 7h
SAÍDA: o término das aulas serão
h às 11h
TURNO DA TARDE
ENTRADA: as aulas terão início às 13h
SAÍDA: o término das aulas serão às 17h.

• Solicitamos aos pais trazerem seus filhos
nos horários para que desde cedo comecem
a formar bons hábitos e também para que
não percam nenhuma atividade. Os pais
terão uma tolerância de 10 minutos após as
aulas para buscar os filhos. Após esse
horário, a escola não oferece o serviço de
hora extras.
• Os alunos serão entregues somente aos pais
e responsáveis. Não entregaremos alunos a
crianças menores de 12 anos, pessoas
estranhas e parentes sem autorização.
• Crianças que chegarem atrasadas ou
precisarem sair mais cedo o responsável
precisa assinar autorização;

O uso diário do uniforme visa à praticidade,
economia e segurança, facilitando a
identificação de nossos alunos. O USO É DE
CARATÉR OBRIGATÓRIO.

MEDICAMENTOS
A escola deverá ser informada por
escrito sobre qualquer medicamento e
dosagem que deverá ser ministrada à criança.
Se possível, enviar apenas a dosagem diária.
De
forma
alguma
ministraremos
medicamentos sem a receita médica. Em caso
da criança adoecer na escola, a família deverá
buscar a criança imediatamente. O aluno com
suspeita ou diagnóstico de doenças
infectocontagiosas deverá permanecer em
casa e regressar à escola com atestado
médico. Em casos de acidentes, a direção
comunicará aos pais e tomará as devidas
providências.

COMUNICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

• Os pais deverão enviar diariamente nas
mochilas das crianças, uma toalha
pequena, uma garrafinha ou copo pra beber
água, uma muda de roupa, uma máscara
para caso haja necessidade de trocar;
• Acompanhar as atividades que são
enviadas para casa em tempo hábil;
• Não enviar brinquedos pessoais para a
escola, evitando a contaminação;
Qualquer dúvida ou esclarecimento procure a
escola para que possamos ajudar!
Av. Joao Vicente Alves, 19 – Bairro Joao Paulo II
Iguatu/CE
(88) 3581 5653 – (88) 9-8136-5702
(88) 9-8137-0760 ou (88) 9-8120-1978

No decorrer do ano letivo, a comunicação
entre a escola e os pais será feita através de
telefonemas, comunicados e diálogos com
registros em formulários e diariamente com os
professores e Conselho Gestor. Os pais e/ou
responsáveis devem manter atualizados os
telefones e endereços.

ALIMENTAÇÃO
A Escola oferece diariamente alimentação de
qualidade às crianças, baseado nos princípios
da nutrição. Assim, é dispensado o envio de
lanche para a escola, com exceção das
crianças que por problemas de saúde tem
restrições alimentares. É proibido enviar para
a escola guloseimas (bombons, salgadinhos,
chocolates, biscoito recheado, etc), pois
atrapalha o processo de educação alimentar.

