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Seguem orientações gerais, necessárias à organização e ao bom funcionamento da rotina 
escolar. Pedimos a todos a leitura atenciosa e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos 
de eventuais dúvidas.

Desejamos um bom ano a todos!

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Maternal, Infantil I, II e III
Abertura do portão: 12h45

Saída:
Maternal - às 17h15 Infantil I, II e III - às 17h30
 
Solicitamos a colaboração dos pais para que 
evitem o acesso às dependências da Escola nos 
horários de aula.Caso necessitem conversar 
com a professora façam agendamentos junto 
à coordenação ou através do Iscool. Desta 
forma, a professora conseguirá planejar esse 
atendimento, dedicando-lhes maior atenção, 
sem prejuízo ao acompanhamento das demais 
crianças.

ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NA ENTRADA 
SAÍDA DA ESCOLA
Para maior agilidade e segurança, pedimos aos 
motoristas a gentileza do respeito as normas 
de trânsito.
• Não estacionar em fila dupla;
• Não estacionar em cima das faixas de 
segurança;
• Ao estacionar do lado direito da avenida  para 
embarque e desembarque, as crianças devem 
seguir pela calçada e atravessar pela faixa 
de pedestres, orientadas pelo funcionário da 
escola.

SEGURANÇA 
Importante: A criança só é entregue a seus 
pais ou a quem habitualmente costuma buscá-
la (pessoas autorizadas na ficha do aluno). A 
escola deve ser avisada com antecedência, 
caso a retirada seja feita por qualquer outra  
pessoa, através de comunicado encaminhado 
a Coordenação ou  à professora.

No caso de restrição judicial acerca dos 
acompanhantes nas saídas do aluno,a 
coordenadora deve ser formalmente 
comunicada sendo exigida a apresentação de 
documento comprobatório.

SAÍDA DE ALUNOS NO PERÍODO DAS AULAS
Recomendamos aos pais que evitem a saída 
de alunos no período das aulas. Caso seja 
necessário, solicitamos que comuniquem à 
professora  e à Coordenação com antecedência, 
através do Iscool ou contato telefônico.

ATRASOS
Na rotina das aulas, as atividades individuais 
e coletivas têm ritmo e tempo previamente 
planejados. Atrasos interferem na dinâmica 
das atividades e concentração do grupo, 
comprometendo o desenvolvimento do 
trabalho pedagógico.

A disciplina e a organização escolar precisam 
ser aprendidas desde os primeiros anos de 
escolaridade. Sendo assim, cumprir as regras 
quanto aos  horários torna-se essencial para 
a formação de uma boa conduta estudantil, 
iniciada na infância

LANCHE
A criança poderá trazer seu lanche de casa ou 
adquiri-lo na cantina do Liceu.
Recomendamos que optem por lanches 
saudáveis e nutritivos.

UNIFORME
O uso diário do uniforme é obrigatório. 
Aconselhammos ainda o uso de calçados 
seguros e firmes como o tênis, evitando o risco 
de acidentes.

Nos dias de muito frio, poderá ser usado um 
casaco mais quente, de cor neutra, por cima da 
camiseta e do moletom da escola, não sendo 
permitido o uso de moletom que não seja o do 
uniforme escolar.

É de fundamental importância a cooperação 
dos pais para que os alunos venham 
trajados dentro das normas estabelecidas. 
Recomendamos ainda que a criança não use 



correntes, colares, anéis ou qualquer objeto 
que possam atrapalhar as atividades físicas. 

Todos os objetos de uso pessoal devem ser 
identificados  com o nome do aluno. A Escola 
não se responsabiliza pela perda ou extravio de 
roupas e objetos. 

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Camiseta do Liceu, bermuda ou calça de 
material     apropriado com logotipo, tênis e 
meia.

LOCAIS DE VENDA

Confecções Borges
Av. Manoel Conceição, 907/927 ∙ Vila Rezende 
Fone: 3371-7099

MS Uniformes
Av. Manoel Conceição, 805 ∙ Vila Rezende 
Fone: 3413-7319

Unisport
Rua Boa Morte, 1622 ∙ Centro Fone: 3432-6599

MOCHILA
Pedimos que a criança traga diariamente na 
mochila:
• Um agasalho (durante o inverno) 
• Uma peça íntima;
• Um par de meias;
• Uma troca de roupa.

BRINQUEDOS E OUTROS OBJETOS TRAZIDOS 
DE CASA
O aluno pode trazer brinquedos somente 
no dia combinado com a professora. Já para 
a turma do Maternal, o brinquedo   pode ser 
trazido diariamente.

Brinquedos como bicicleta e velotrol podem 
ser trazidos   somente em dias agendados pela 
professora de sala.
A escola não se responsabilizará pela quebra 
ou extravio de:  brinquedos de alto valor 
financeiro, sensíveis e de estimação da criança 
pois podem “correr” o risco de danos; jogos 
com muitas peças ou peças pequenas, não 
serão permitidos brinquedos que incitem 
violência ou que possam oferecer riscos.
Orientamos que uma boa opção são os 

brinquedos  que permita brincadeiras coletivas, 
favorecendo a interação e socialização do 
grupo.

FICHA DE INFORMAÇÕES
No início das aulas, os responsáveis pelo 
aluno devem fornecer dados pessoais e 
também sobre a saúde das crianças. Qualquer 
modificação importante ocorrida durante o 
ano ou mudança de telefones de contato, deve 
ser comunicada à secretaria escolar.

SAÚDE E BEM ESTAR
A assepsia de ferimentos leves será feita na 
escola.

HELP MÓVEL
Prezando pela segurança,  saúde e  bem 
estar de nossos estudantes, o Liceu firmou  
convênio com a empresa Help Móvel, que 
disponibiliza transporte e atendimento médico 
especializado em  emergências.

Os pais são imediatamente comunicados 
e, em caso de ausência, contataremos as 
pessoas  indicadas pelos familiares na ficha de 
informações.

MEDICAMENTOS
A escola não está autorizada a ministrar 
qualquer tipo de medicamento ao estudante. 
Portanto, solicitamos aos pais que organizem 
os horários para que a medicação seja dada  
no período em que a criança não estiver na 
escola.

Para os casos em que uma medicação  seja 
necessária durante o período de aula, favor 
comunicar a professora, enviando junto ao 
medicamento, a receita médica. 

PROBLEMAS DE SAÚDE
Caso o estudante seja portador de problemas 
de saúde ou esteja em tratamento médico, 
a escola deve receber orientação detalhada 
sobre a conduta necessária, bem como 
orientação médica manter nas atividades de 
rotina do seu grupo.
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INDISPOSIÇÕES 
Caso o estudante apresente,  febre, diarreia, 
vômitos, prostração, dor de cabeça, irritação 
forte na pele e irritação nos olhos, a criança  
não está em boas condições de saúde para 
brincar e estudar, sendo necessária sua plena 
recuperação para o retorno à escola.

DOENÇAS CONTAGIOSAS
Os casos de doenças contagiosas devem ser 
imediatamente comunicados à escola. Se o 
aluno apresentar sintomas na escola, os pais 
serão avisados para que venham buscá-lo. O 
aluno  só poderá retornar às aulas mediante  
apresentação de atestado médico,    
com alta médica. Tal medida visa a segurança 
de todos.

PASSEIOS, VIAGENS E OUTRAS 
PROGRAMAÇÕES
Os passeios têm a finalidade de complementar 
os conteúdos desenvolvidos conforme o 
planejamento curricular da turma. Nessas 
atividades, os familiares serão informados com 
antecedência e os alunos serão acompanhados 
pela equipe escolar.
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