REGULAMENTO ESCOLAR – 2019
Regime de Funcionamento da Escola
A Aquarela Encantada Berçário Escola de Educação Infantil inicia o funcionamento às 07h00 e encerrará
as atividades às 19h00 contando com os seguintes períodos para os alunos:
✓ Meio período – manhã – 08h00 às 13h00;
✓ Meio período – tarde – 13h00 às 18h00;
✓ Intermediário – manhã – 07h00 às 14h00;
✓ Intermediário – tarde – 12h00 às 19h00;
✓ Integral – 07h00 às 19h00;
O horário das 12h00 às 14h00 é reservado para almoço do corpo docente e operacional, sendo
intercalado e com a chegada de colaboradores neste horário, para atender todas as turmas.
1- Atenção aos horários de entrada e saída. Os mesmos deverão ser respeitados e em caso de atraso,
o responsável deverá avisar a Direção com pelo menos 60 minutos de antecedência.
2- Hora-extra: solicitamos atenção quanto ao horário de entrada e saída do aluno, após o horário será
contabilizado o valor de R$ 60,00 por cada 30min.
3- O almoço avulso - Avisar previamente até às 10h00 do dia de consumo. Será cobrado o valor de R$
25,00 pela refeição e primeira hora junto ao adicional de hora extra anterior às 19h00 (R$ 60,00) por
hora excedente.
4- A escola não fornece nem mesmo com custos adicionais o jantar para os alunos do meio período;
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Coordenação Pedagógica/Direção: Tebbe – 08h00 às 18h30
E-mail: tebbe@aquarelaencantada.com.br
Coordenação Administrativa: Rebeca - 10h00 às 19h00
E-mail: aquarela@aquarelaencantada.com.br
Coordenação Berçário/Minimaternal: Conceição - 08h00 às 17h00
E-mail: aquarela@aquarelaencantada.com.br
Coordenação Financeira: Pedro e Leandro - 08h30min às 18h00
E-mail: financeiro@aquarelaencantada.com.br
Atenderemos os Srs. pais e responsáveis fora do horário acima quando se fizer necessário e
solicitado via agenda, telefone ou e-mail.

OUTRAS INFORMAÇÕES
1-

2-

Agenda: A agenda fornecida pela escola deverá estar na mochila todos os dias. Favor observar
diariamente a agenda de seu (sua) filho (a), bem como procure atender com presteza os recados e
se não for possível, mande-nos um retorno e favor assinar os recados. As agendas serão fornecidas
gratuitamente conforme aquisição do material escolar.
Alimentação: Pedimos atenção para os horários das alimentações, pois não temos como atender
após o horário da turma.
CAFÉ E LANCHE
DA MANHÃ
08H05 às 08H40
Turmas do Integral
e Intermediário
manhã
LANCHE DA
MANHÃ
10H00
MAT 1 A
MAT 2 A / JAD 1 A

ALMOÇO

LANCHE DA TARDE

JANTAR

11:00H
MInimaternal
Maternal 1

14:00H
Minimaternal
Maternal 1 C e D

16:30H
Minimaternal

11:35
Maternal 2

14:30
Maternal 2 C e D
JAD 1 B

12:10
Turmas da
manhã
JAD 1 e 2

15:00H
Maternal 1 B
Maternal 2 B
15:20H
JAD 2

17:00H
Maternal 1
18:00H
APENAS PARA OS ALUNOS DO
INTEGRAL
E
INTERMEDIARIO
TARDE, COM SAÍDA ÀS 19H00,
devido a grade horária das atividades
Maternal 2
JAD 1 e 2

Atenção: Será possível a contratação do almoço, mas NÂO do jantar
3-

Remédios: Enviar devidamente anotado na agenda e na caixa os horários e medidas, avisar na
entrada que tem remédio na mochila ou entregar em mãos. FAVOR ENVIAR CÓPIA DA RECEITA
MÉDICA na agenda ou e-mail, sem a mesma os remédios não serão ministrados. A escola, não
ministra: bombinhas (como Aerolin e outras), berotec e atrovent, inalação somente com soro e com o
inalador do aluno. Em caso de febre, entraremos em contato antes de medicar.

4-

Brinquedos: Será permitido brinquedo de casa somente às sextas-feiras (berçário ao jardim II).
Favor não enviar brinquedos eletrônicos, de estimação, com peças pequenas e que possam
quebrar. Somente um. Neste dia todos brincam e acabam trocando de brinquedo com os colegas.
CASO VENHA EM OUTRO DIA SERÃO GUARDADOS na mochila, após conversa com o aluno.

5-

Festas: Aqueles que desejarem comemorar aniversário na escola, deverão agendar via agenda ou
pessoalmente. A comemoração acontecerá (somente) no horário do lanche (meia hora), apenas
para os amigos da sala e somente dois responsáveis pelo aniversariante poderá participar e ajudar
na montagem, antes da turma descer. Favor avisar se irá levar o aluno após os parabéns, assim
conversaremos antes com ele, para que entenda. Enviaremos relação de alunos e o que será
necessário, para maiores esclarecimentos entrar em contato com a coordenação.

6-

Mudanças: Comunicar via agenda ou telefone quaisquer mudanças de endereço (comercial ou
residencial), telefone ou e-mail.

7-

Autorização: É de extrema importância que a relação das pessoas autorizadas para retirar o aluno
esteja correta. Tal relação deverá ser atualizada pelos Srs. se necessário. Quando outra pessoa vier
e não constar na relação, os Srs. deverão avisar antecipadamente a Coordenação e Direção, bem
como descrição física ou foto, via e-mail e documento de identificação (RG). Em casos de
colaboradores (babás, empregadas e outros) que por qualquer motivo não mais prestarem serviços
à família, favor comunicar a escola imediatamente. Caso contrário, o aluno permanecerá na escola.
Tentaremos contato com os responsáveis.

8-

Faltas: Pedimos a gentileza de avisar a coordenação no caso de ausência sucessiva do aluno.
Lembramos que assiduidade faz parte da rotina escolar.

9-

Uniforme: O uso de uniforme escolar se faz obrigatório a partir do Mini maternal e deverá ter nome
em todas as peças, INCLUSIVE DE SEXTA-FEIRA. Todo aluno deverá vir com tênis ou crocs que
não ofereça perigo e seja confortável.
Os uniformes das aulas extras deverão vir na mochila dos alunos do integral e intermediário. Já os
alunos do meio período deverão vir devidamente vestidos.

10- Mochilas: A mochila deverá ser verificada diariamente e nela deverá ter sempre uma troca de roupa
de frio, de calor e sapato reserva, principalmente para os alunos do período integral. Repelente com
nome e protetor solar caso queiram, atenção para o prazo de validade. Não retirar o identificador de
mochila e o saquinho para roupa suja, fornecido pela escola.
11- Pertences: Toda segunda-feira os alunos do período integral e intermediário deverão trazer: lençol;
travesseiro e coberta, devidamente nomeado. Na sexta-feira devolveremos para higiene.
A escola fornecerá uma bolsa de TNT para transporte de roupas de soninho (incluso no material
escolar quando adquirido via escola), favor devolver na segunda-feira. Enviar um chapéu (não
poderá ser boné, ele não protege a nuca) para a horta, favor colocar nome e uma camiseta P de
adulto para pintura.
12- Alimentação: Pedimos atenção para os horários das alimentações, pois não temos como atender
após o horário da turma.

Agradecemos a compreensão,
Equipe Aquarela Encantada

