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PRIMEIRA CIRCULAR DE 2019

Temos como fundamentação para o trabalho pedagógico o RCN - Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil e a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

Senhores pais,

Seguem algumas informações importantes para o ano letivo.

Proposta Pedagógica

Na Educação Infantil, contamos com uma pedagogia personalizada, que atende às necessidades de cada 
educando. A construção do conhecimento ocorre em práticas pedagógicas vivenciadas, considerando o 
aluno o centro desse processo. 

Nossa proposta pedagógica oferece uma aprendizagem por meio do lúdico, da expressão plástica e das 
múltiplas linguagens. O aluno não só adquire e constrói o conhecimento (científico, filosófico, tecnológico e 
artístico), como também desenvolve as habilidades de observação, reflexão, comunicação, julgamento, 
cooperação, participação e ação.

Objetivos   do   Infantil   1
• Favorecer a construção da identidade da criança e de seus conhecimentos.
• Desenvolver a socialização, a autonomia, a linguagem oral e escrita, o raciocínio lógico-matemático e a 
psicomotricidade.
• Propiciar momentos lúdicos que promovam o desenvolvimento de habilidades e competências. 

Propostas de nossa prática educativa

• Desenvolvimento de uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com 
confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações.
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e com o bem-estar.
• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e 
expandindo gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social.
• Estabelecer e ampliar, cada vez mais, as relações sociais aprendendo, aos poucos, a articular seus 
interesses e pontos de vista com os outros, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 
de colaboração.
• Observar e explorar o ambiente com atitude e curiosidade, percebendo-se como integrante e agente 
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação.
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades.
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes 
intenções e situações de comunicação de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, 
sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva.

Lista de Material Pessoal

• 1 mochila escolar com alças (de preferência sem rodinhas)
• 1 nécessaire para escova e creme dental
• Creme dental
• Escova de dentes
• 1 rolo de papel toalha
• 1 caixa de lenço de papel
• 1 pacote de lenços umedecidos
• 1 copo de plástico com tampa para água
• 1 caixa de sapatos grande forrada com papel de presente ou papel contact colorido
• 1 sacola (30 x 30 cm) de TNT ou de algodão cru, lisa, com alça para o Projeto Círculo do Livro (as crianças 
que já possuem a sacola do ano anterior poderão reutilizá-las)
• 1 camiseta grande, dos pais, pode ser usada para artes
• 2 CDs virgens para gravação
• 1 toalha de mão ou guardanapo para usar na lancheira

Alunos do período vespertino

• As famílias que desejarem poderão enviar para a escola mamadeira ou copo com bico, leite ou suco 
para ser oferecido às crianças no final da tarde. Devidamente marcados com nome e turma do aluno.

FALE CONOSCO
infantil@cmisp.com.br

Contamos com a colaboração de todos para o bom andamento do ano letivo, e colocamo-nos à 
disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Thaionara Servilha
Coordenadora do Segmento 1

Márcia Cristina Reda
Coordenadora Pedagógica e 
Orientadora Educacional



• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação 
diante delas e valorizando a diversidade.

Atendimento   aos  pais   e   responsáveis
Esclarecemos que, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, a Direção, a Coordenação e o Corpo 
Docente estarão à disposição para atendê-los. Para isso, é necessário agendamento prévio por contato 
telefônico, e-mail ou agenda. Enfatizamos nosso interesse em manter contato com os pais para estreitar as 
relações entre a família e a Instituição. 

Durante o ano, a escola solicitará a presença dos responsáveis para reuniões coletivas e atendimentos 
individuais, cuja participação é muito importante, pois tratam de assuntos diretamente ligados à vida 
escolar de seu (sua) filho(a) enquanto aluno(a).

Disponibilizamos também o site do Colégio e o aplicativo Concepcionistas Mobile, para o acesso das 
principais informações referentes ao trabalho pedagógico realizado com seu (sua) filho(a). O login e a senha 
para acesso serão fornecidos pela secretaria do Colégio.

1. Uniforme
- Vestido oficial da Escola (meninas)
- Bermuda masculina oficial da Escola (meninos)
- Camiseta branca oficial da Escola (manga curta, longa e regata)
- Tênis
- Meia branca
- Agasalho de frio oficial da Escola

O prazo limite para as crianças virem uniformizadas será 4/2. O uniforme personalizado poderá ser 
adquirido na loja da Pole Scola, localizada no CEMI (Rua Maestro Cardim, 1144), das 11h às 19h.

2. Material Escolar
Deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a), da professora e da turma e deverá ser entregue até o dia 
11/2. A lista de materiais escolares está disponível no site e na secretaria da Escola. Os alunos deverão 
utilizar uma mochila escolhida pela família (preferencialmente sem rodinhas) e lancheira. As famílias que 
optaram pela compra do material coletivo deverão enviá-lo até 11/2, sem a identificação da criança.

Na primeira semana de aula, as crianças deverão trazer para a escola, em um saco plástico, uma troca de 
roupa (camiseta, short/calça, cueca ou calcinha, sandália ou chinelo), que ficará na escola, caso haja algum 
incidente. Assim que as roupas forem utilizadas, enviar outra troca para que sempre tenhamos como 
atender à criança. Solicitamos que as roupas, assim como o saco plástico, estejam marcadas com o nome 
da criança, da professora e da turma.

3. Agenda
Permanecerá na mochila e deverá ser lida e assinada. Preencher as informações pessoais solicitadas na 
agenda, bem como a autorização das pessoas para a retirada da criança da escola.

4. Círculo do Livro
Às quintas-feiras, será enviado para casa um livro referente ao projeto Círculo do Livro, que deverá ser lido 
em família e devolvido na segunda-feira seguinte. Para essa prática, solicitamos o envio de uma sacola de 
tecido, tamanho 30x30 cm. As crianças que tiverem a sacola de anos anteriores poderão reutilizá-las. 
Enviaremos mais informações via agenda.

5. Pertences
Solicitamos que não enviem a criança portando joia ou outros objetos de valor, para evitar perdas.

É muito importante que todos os pertences da criança sejam 
identificados, principalmente o uniforme.

6. Brinquedos: serão permitidos somente às sextas-feiras. Não nos responsabilizamos por brinquedos 
sofisticados ou caros, por isso pedimos que eles sejam simples e não ofereçam riscos ao grupo (tais como: 
objetos pontiagudos, de vidro, metal, que estimulem a agressividade, jogos eletrônicos e celulares). 
Sugerimos que tragam jogos que envolvam a participação de dois ou mais amigos.

7. Remédios: caso seja necessário medicar seu filho durante o período de aula, os remédios deverão estar 
acompanhados do receituário médico, com todos os dados necessários de dosagem e horário a serem 
ministrados. A escola não ministrará nenhum tipo de medicação no atendimento de primeiros socorros. Caso 
ocorra algum incidente com seu (sua) filho(a), os senhores serão imediatamente notificados. Solicitamos às 
famílias que comuniquem a escola via e-mail quando for necessária a ausência da criança às aulas.

8. Horário: o período de aulas matutino será das 7h30 às 12h20, e o vespertino, das 12h50 às 17h40.  A 
pontualidade é importante para que seu (sua) filho(a) não seja prejudicado(a) no aproveitamento escolar. 
As crianças só serão liberadas no final do período para as pessoas previamente autorizadas ou quando 
informado via agenda com nome e número de RG.

9. Taxa Extra: após os horários de aulas, haverá uma tolerância para a permanência dos alunos nas 
dependências da Escola. Ultrapassando esse horário, será cobrada uma taxa extra por hora ou fração 
excedente, em boleto adicional. Tolerância:

Período Matutino - até 13h10
Período Vespertino - até 18h30

Lembramos que a entrada e saída dos alunos acontecerão apenas pela portaria da Edução Infantil e 1º EF,
localizada na Rua Maestro Cardim, 1188. Os alunos que realizarem atividades esportivas após o período 
pedagógico deverão ser retirados no mezanino, localizado no CEMI (Rua Maestro Cardim, 1144).
 
10. Esportes e Contraturno: os pais deverão comunicar, pela agenda, os dias, horários e modalidades 
esportivas que a criança realizará no CEMI, assim como a sua participação no Período Contraturno. 
Solicitamos  que, sempre que houver alterações, elas sejam comunicadas, imediatamente, à professora ou 
à coordenação do Segmento 1.

11. Higiene Pessoal: é necessário que seja enviada, toda segunda-feira, dentro da mochila, nécessaire de 
higiene bucal, com escova e pasta de dente. Esse material deverá ser supervisionado pelos responsáveis, e, 
sempre que necessário, realizar a higienização e troca (devolução todas as sextas-feiras).

Orientações  Gerais


