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EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 15/02/19

Senhores Pais e/ou responsáveis,
A rotina pedagógica da Educação Infantil tem-se processado
com absoluta regularidade em todos os setores, desde a chegada das
crianças até a saída delas.
As crianças já estão, pois, tranquilas no ambiente escolar,
participativas no momento de acolhida e oração e em todas as
atividades desenvolvidas em sala ou fora dela.
Porém, a fim de tornarmos a chegada e a saída delas mais
organizadas e seguras, solicitamos aos senhores que providenciem para a
criança o porta-crachá, que deverá ser pendurado ao pescoço. Isso
facilitará o acesso à escola, tanto via DRIVE como via CATRACAS. Não
se preocupem em retirar o cartão magnético do pescoço da criança. Em
sala, as professoras se encarregarão disso, além de o guardarem na
mochila e o recolocarem na criança no horário da saída.
Gostaríamos também de solicitar a colaboração dos senhores
no sentido de dedicar mais atenção à chegada e, principalmente, à
saída das dependências da escola com seu(sua) filho(a). Evitem falar
ao celular ou envolver-se em conversas nesse momento, que requer
cuidado prioritário à criança. Para facilitar, também, o reconhecimento
pelos funcionários da escola, tanto das crianças como dos pais e/ou
responsáveis, solicitamos ainda que, ao chegarem ou saírem, os
senhores segurem a mão de seu(sua) filho(a).
São medidas simples e exequíveis, mas necessários para
garantia de segurança e bem-estar de todos.
Agradecemos o apoio dos(das) senhores(ras).
Atenciosamente,
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