Olá senhores pais! Nosso ano letivo já se encontra em curso. Sendo assim
vamos a um breve resumo dos horários e escala de professores: Alunos (Período
integral das 07h00 às 17h00). Professores (dois períodos, manhã e tarde, sendo que
pela manhã (07h00 as 12h00) estarão às professoras Reini no MG I-C, Ana Maria no
MG I-D e pela tarde (12h00 às 17h00) estarão os professores Sonia no MG I-C e
Franklin no MG I-D). O total de alunos destes dois agrupamentos é de 24 crianças.
Frente a isso temos como principais objetivos, entre outros tantos, a integração entre as crianças
(assegurando as relações entre aluno-aluno, aluno-educador e família-escola) e também a
autonomia das mesmas. Para isso contamos com sua participação e para um melhor
andamento das aulas seguem algumas orientações essenciais a rotina dos alunos:

 Mantenha a bolsa das crianças organizadas (é essencial ter no mínimo duas roupas de cada, independente
das condições climáticas que nos encontramos, além de objetos pessoais e utensílios próprios da rotina da
criança). Mantenha também na bolsa uma “sacolinha de supermercado ou similar” para separar
as roupas já usadas daquelas que ainda estão por ser usada, além da agenda para a troca de
informações e comunicados;

 Nomeie todos os pertences das crianças (nessa faixa etária é comum termos roupas e
objetos similares que podem confundir as crianças e os próprios educadores no dia a dia);
 Procure não enviar roupas ou acessórios que contenham “apetrechos” e detalhes minuciosos (Prefira as
roupas simples e de fácil manuseio assim como os sapatos e/ou sandálias de velcros,
pois como já foi dito anteriormente um dos nossos principais objetivos é desenvolver
a autonomia da criança);

 Sempre que uma roupa ou um objeto pertencente a outro aluno for por engano com se
filho, nos devolva imediatamente para que possamos devolver ao seu dono (caso sinta falta de
algum pertence da criança também não deixe de nos comunicar);

 Não deixe as crianças com unhas grandes, pois é inevitável neste faixa etária o contato
entre elas, sejam nas brincadeiras, atividades ou até mesmo quando estão disputando
algo ou a atenção de alguém (Nesta faixa etária também é comum haver
algumas mordidas. Nós educadores estamos sempre atentos a isto, mas nem
sempre é possível evitar. Sempre dialogamos com as crianças a respeito das
causas deste ato no “amiguinho” e pedimos a vocês pais que evitem aquelas “mordidas
carinhosas” que vocês costumam dar nas crianças para que elas não reproduzam aqui nas
demais);

 Jamais enviar na bolsa das crianças alimentos, remédios, ou pequenos objetos como
moedas, brincos ou bolinhas que possam causar algum acidente grave, uma vez que as
crianças tem acesso as suas próprias bolsas durante as aulas e nessa faixa etária é comum
que tudo que encontre leve até boca;

 Em breve será disponibilizada aqui no site a linha do tempo com a rotina de tarefas e atividades a serem
realizadas no período da tarde (assim você ficará sabendo como é a rotina da criança naquele dia e poderá
contemplá-la quando estiver em casa até mesmo num simples diálogo que terá com ela);

 Compareça a escola sempre que convocado. Participar da educação dos filhos é dever da família. Você
também pode contatar a escola pelos meios de comunicação que se encontram
disponíveis aqui no site.

A partir de março, estarei ausente todas as quartas feiras para realização de cursos no intuito de aperfeiçoamento profissional
visando melhorar cada dia mais o meu trabalho junto aos alunos. É importante salientar que não haverá prejuízo de atendimento aos
alunos uma vez que os mesmos serão atendidos por outros professores. Maiores informações entrem em contato comigo ou com a
unidade escolar pelas ferramentas disponíveis aqui neste site. Agradeço a compreensão prestada...

Um grande abraço!
Prof. Franklin

