ESCOLA TENIR
Corumbá, 30/01/2018.

Comunicado
Nº 01/2018

Srs. Pais e/ou Responsáveis,
O início do ano letivo é um marco importante na vida do educando e do educador, ambos estão repletos de
expectativas. O aluno desejando conhecer ou reencontrar os colegas de turma, a nova professora de sala e o que
de novo a escola vai oferecer. A professora querendo conhecer, transmitir conhecimentos e estreitar laços com os
novos alunos.
Nesse clima de novas expectativas e esperanças de sucesso, damos início ao nosso ano letivo de 2018.
Entretanto, para que tudo aconteça como almejamos é necessário uma sólida parceria com a família, elo esse
fundamental para podermos alcançar nossos objetivos.
Para que o período inicie com sucesso e tranquilidade, listamos alguns aspectos importantes:
1. ADAPTAÇÃO
 Sua criança passará por um período de adaptação no qual poderá haver um pouco de resistência, natural
nessa fase,para alguns, pois um novo ambiente ou uma nova professora traz ansiedade e até mesmo
insegurança. É muito importante ter paciência e passar tranquilidade nesse período;
 A permanência dos pais no ambiente escolar nos primeiros dias, caso haja necessidade, é positiva, pois
transmite segurança. Após esse período já não é recomendada por interferir na rotina das aulas.
Qualquer dúvida estamos à disposição para auxiliá-lo.
2. ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE
 São quesitos importantes para o desenvolvimento atual e futuro do aluno. Caso haja alguma necessidade de
faltar, solicitamos que nos informe:
 Horários – Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental matutino: 7h e 15 min às 11h;
– Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental vespertino: 13h às 16h e 45 min;
Havendo necessidade o horário do 1º ano pode ser estendido até 11h15 (matutino) ou 17h (vespertino).
Obs.: O horário de tolerância na saída é de 15 minutos, após o qual encerra-se o horário da professora
regente. Após esse horário os alunos ficarão na recepção próximo a (portaria) acompanhados por uma
funcionária.
3. UNIFORME
 O uso do uniforme, INVERNO E VERÃO, é obrigatório em todos os dias a partir do dia 05/02/18 (segundafeira), pois ele é fator de segurança e facilita a identificação do aluno;
 As crianças deverão vir de tênis no dia da aula de Educação Física.
4. AGENDA
O uso da agenda é indispensável, devendo a mesma ser adquirida na Escola. A agenda personalizada Tenir
traz todas as informações importantes e necessárias para o aluno e pais. É através dela que nós manteremos
contato com os senhores, portanto é importante ser verificada diariamente, e preenchidos, todos os espaços de
identificação, de modo especial, os telefones dos pais e/ou responsáveis;
5. MATERIAL DA LISTA ESCOLAR
 Todo o material solicitado na lista escolar deve ser adquirido, identificado e entregue à professora até o dia
01/02/2018 (quinta-feira);
6. TAREFINHAS
 A criança deverá ter zelo com as tarefinhas e ser estimulada pelos senhores a executá-las de forma
independente.

7. BRINQUEDOS
 Com o objetivo de incentivar a socialização entre as crianças, será permitido trazer brinquedos de casa
somente às sextas-feiras, entretanto a Escola não se responsabilizará pelos mesmos.
8. ANIVERSÁRIO


Poderá ser comemorado na Escola, somente às sextas-feiras, desde que a data seja agendada com

antecedência junto à secretaria e paga a taxa estabelecida. Informações com a secretaria ou coordenação.
9. NÃO É PERMITIDO
 O uso de chinelos, rasteiras, saltos, tênis de rodinhas, pois os mesmos prejudicam o
desenvolvimento das crianças e podem causar acidentes;
 Celular ou outro aparelho eletrônico em sala de aula. A Escola não se responsabilizará por esse
aparelho.
 Trazer pertences valiosos, tais como: jóias, grande quantia em dinheiro, entre outros, pois a Escola não
se responsabilizará por esses itens caso esta norma não seja cumprida.
Se houver alguma dúvida, solicitamos a gentileza de procurarem a Direção ou a Coordenação para que
juntos possamos saná-las.
A Direção.

Nessa longa jornada, muitas novidades serão oferecidas e não estaremos sozinhos, Deus nos
acompanhará. Orgulhosos chegaremos ao final de muitas conquistas e crescimento.
Agradecemos mais uma vez pela confiança de nos eleger PARCEIROS para “CUIDAR” do seu
maior tesouro.
Sejam todos BEM-VINDOS!

Ciente:___________________________________________________________________
Responsável pelo (a) aluno (a)_______________________________________Turma____/___

