Orientações aos pais
COMEMORAÇÕES
Carnaval ‐ Realizamos a comemoração do Carnaval com o tema “São José Folia”. O objetivo do evento é fazer com
que as crianças conheçam mais sobre a diversidade cultural de nosso país, por meio dos diversos gêneros musicais
e entendam o motivo dessa grande festa! É um momento de muita alegria e diversão com as apresentações de
nossos alunos.
Nas demais datas comemorativas, realizamos um trabalho interno com os alunos seja de apresentação, exposição
entre outros, os pais são notificamos e podem apreciar os trabalhos nas redes sociais da escola.
UNIFORME
O uso do uniforme escolar, é obrigatório diariamente. Ele é padronizado, mas sugerimos que os pequeninos
sempre tenham uma troca de roupa na mochila, que não precisa ser necessariamente o uniforme, para os casos
de "emergência".
Também é obrigatório o uso diário de tênis e meias.
AGENDA PERSONALIZADA
Na Educação Infantil, a agenda personalizada será o meio de comunicação diária entre pais e escola e todos os
comunicados seguirão por ela. Por essa razão, seu uso é obrigatório e indispensável diariamente.
MATERIAL ESCOLAR
A lista de materiais e livros didáticos está disponível na secretaria da escola ou no site: www.cesaojose.com.br.
Todos os itens da lista devem ser providenciados antes do início das aulas e os pertences do aluno devem
estar etiquetados com o nome e a série que cursa.
MATERIAL DE HIGIENE
O material de higiene deve conter: escova de dente, pasta de dente e toalhinha. Estes devem estar etiquetados com
o nome e a série da criança. O kit seguirá para casa toda sexta‐feira e deverá retornar na segunda.
BRINQUEDOS/ELETRÔNICOS
O dia do brinquedo na escola é sexta‐feira. Porém, pedimos que as crianças não tragam para a escola brinquedos
de estimação, objeto de valor, kits de pintura, brinquedos sofisticados e de valores altos em dinheiro e quaisquer
objetos que possam despertar frustrações ou mágoas por sua perda.
LANCHES
Os alunos devem trazer lanche de casa. Pedimos que enviem alimentos saudáveis como: biscoitos, pães, bolos, suco
e frutas, sempre bem acondicionados em guardanapos, embalagens descartáveis e em recipientes seguros e
adequados.
MEDICAMENTOS
Os medicamentos deverão ser enviados com comunicados do responsável (via agenda), especificando a medida e
o horário adequado para serem ministrados e devem vir acompanhados de receita médica.

ANIVERSÁRIOS
A comemoração dos aniversários do mês na escola é um momento muito especial e aguardado com grande
ansiedade.
Na última sexta feira do mês, os amigos comemoram com os aniversariantes, cantando parabéns. Esse evento
é de fundamental importância para os vínculos afetivos que as crianças desenvolverão durante a vida, pois
favorece o respeito e reconhecimento da individualidade, propicia a valorização do sujeito e de suas amizades.
É expressamente proibido trazer comes e bebes para essa comemoração, é apenas uma comemoração
simbólica.
HORÁRIOS
Para o bom funcionamento da escola, é necessário que os horários de entrada e saída do aluno, combinados no
ato da matrícula, sejam sempre respeitados.
ADAPTAÇÃO
Seu filho chora muito quando você o deixa na escola e você sai de lá com o coração apertado? Fique tranquilo!
Mesmo parecendo ser um sofrimento, o chorinho é comum nesta fase, em que criança pequena não está habituada
ao ambiente escolar, que contém muitos estímulos e pessoas que até então não faziam parte de seu convívio. Deste
modo, é normal que ela sentir‐se insegura e não queira ficar na escola.
O que fará a criança ficar bem é a segurança e confiança que os pais depositam na escola que escolheram. A equipe
do São José está sempre disposta a ajudá‐los neste momento tão importante, acolhedor e repleto de cuidados e
carinho!
BRINCAR É COISA SÉRIA
Muitos adultos ainda acreditam que as crianças brincam apenas por prazer. Entretanto, este é um
momento enriquecedor, que é a base de sua formação integral (intelectual, afetiva e social).
No Centro de Ensino São José, os alunos da Educação Infantil brincam muito, e é por meio dessas brincadeiras que
elas aprendem, experimentam situações, descobrem outras possibilidades e que buscam entender o significado
das
atividades realizadas pelos adultos. É nesse espaço que a criança cria as próprias regras, inventa o próprio jogo,
comunica‐se e pensa livremente o que quer fazer e o que compartilhar socialmente. Também podemos usufruir
desse momento mágico da infância para ensinar valores, respeito ao próximo, conceitos de Natureza e
Sociedade, Linguagem e Matemática, valorizando e explorando cada minuto vivido em grupo.
RELAÇÃO DOS PAIS COM A ESCOLA
A participação contínua e efetiva dos pais é fundamental para o acompanhamento escolar. A escola toma como
pressuposto que os pais de seus alunos conheçam e aceitem a orientação geral e as particularidades do seu
sistema educacional e administrativo.
A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS DEVERÁ MANIFESTAR‐SE EM ESPECIAL DAS SEGUINTES FORMAS:
‐ Assinando diariamente a agenda escolar.
‐ Comparecendo às reuniões quando convocados pela direção ou coordenação para esclarecimentos, informações
e orientações de caráter geral.
‐ Comparecendo às reuniões de pais e professores.
‐ Comparecendo à escola quando solicitado ou ainda por iniciativa própria, para tratar da situação individual
do educando sob sua responsabilidade.
‐ Justificando com antecedência o não comparecimento às entrevistas individuais para que o horário possa
ser ocupado por outrem.
‐ Incumbi r no educando a compreensão nítida da necessidade de respeito ao trabalho, ao horário, aos professores
e às exigências disciplinares da escola.

