
 

 

COMUNICADOS AOS PAIS DOS ALUNOS NOVOS - 2019 

MINIMATERNAL AO INFANTIL II  

 
 

                                                    Minimaternal ao Infantil I                                                                             Infantil II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 
01/02/2019 
(6º feira)  
 
02/02/2019 
(Sábado) 
 

 
Entrega de materiais na entrada dos chalés da Educação Infantil, no período em 
que o aluno estiver matriculado 
 
Reunião com as mães ou responsáveis dos alunos, sem a presença das crianças, 
quando será apresentado um processo gradual de adaptação e proposta 
pedagógica. 
Horário: 9h 
. 

 
07/02/2019 
(5ª feira) 

 
Início das aulas para alunos do Infantil II. 
Horário: Período da manhã – 8h40min às 11h55min 
              Período da tarde – 14h às 17h15min 

 
08/02/2019 
(6ª feira)  

 
Horário  normal das aulas para os alunos do Infantil II  
Horário: Período da manhã – 7h40min às 11h55min 
              Período da tarde – 13h às 17h15min 
 

 

 
01/02/2019 

(6º feira)  
 

02/02/2019 
(Sábado) 

 

 
Entrega de materiais na entrada dos chalés da Educação Infantil, no período em que o 
aluno estiver matriculado 
 
Reunião com as mães ou responsáveis dos alunos, sem a presença das crianças, 
quando será apresentado um processo gradual de adaptação e proposta pedagógica. 
Horário: 9h 
. 

 
07/02/2019 

(5ª feira) 
 

Início das aulas para os alunos novos do Minimaternal ao Infantil I. 
Estes alunos deverão estar acompanhados das mães ou responsáveis, terão uma 
hora de aula e não precisarão trazer lanche. 
Horário: Período da manhã – 8h30min às 9h30min 
              Período da tarde –   14h às 15h 

08/02/2019 
(6ª feira) 

Os alunos novos do Minimaternal ao Infantil I. 
Estes alunos deverão estar acompanhados das mães ou responsáveis, terão  uma 
hora e meia  de aula e não precisarão trazer lanche. 
Horário: Período da manhã – 8h30min às 10h 
              Período da tarde –  13h30min às 15h 

 
11/02/2019 

(2ª feira) 
 

Os alunos novos terão uma hora  e meia de aula e não deverão trazer lanche. 
As mães ou responsáveis deverão trazê-los e apanhá-los normalmente, inclusive 
aqueles que utilizam transporte escolar. 
Enquanto necessário, a mãe ou responsável deverá permanecer no ambiente escolar 
e receberá informações sobre os progressos na adaptação do(a) aluno(a). 
Horário: Período da manhã – 8h30min às 10h 
              Período da tarde  – 13h30min às 15h 

 
12/02/2019 

(3ªfeira) 

Os alunos novos terão duas horas de aula e deverão trazer lanche. 
As mães ou responsáveis deverão trazê–los e apanhá-los normalmente, inclusive 
aqueles que utilizam transporte escolar. 
Enquanto necessário, a mãe ou responsável deverá permanecer no ambiente escolar 
e receberá  informações  sobre os progressos na adaptação do(a) aluno(a). 
Horário: Período da manhã – 8h às 10h 
              Período da tarde –  13h30min às 15h30min 

 
13/02/2019 
(4ª feira ) 

Os alunos novos terão duas horas de aula e deverão trazer lanche. 
As mães ou responsáveis deverão trazê–los e apanhá-los normalmente, inclusive 
aqueles que utilizam transporte escolar. 
Enquanto necessário, a mãe ou responsável deverá permanecer no ambiente escolar 
e receberá informações sobre os progressos na adaptação do(a) aluno(a). 
Horário: Período da manhã –8h às 10h 
              Período da tarde – 13h30min às 15h30min 

 
14/02/2019 

(5ºfeira) 

Os alunos novos terão três horas de aula e deverão trazer lanche. 
As mães ou responsáveis deverão trazê–los e apanhá-los normalmente, inclusive 
aqueles que utilizam transporte escolar. 
Enquanto necessário, a mãe ou responsável deverá permanecer no ambiente escolar 
e receberá informações sobre os progressos na adaptação do(a) aluno(a). 
Horário: Período da manhã – 8h às 11h 
              Período da tarde –  13h30min às 16h30min 
 

 
15/02/2019 

A partir deste 
dia  

(6ªfeira) 

 
Horário normal para todos os alunos, incluindo as que utilizam transporte escolar. 
Horário:  Período da manhã – 7h40min às 11h55min 
                Período da tarde –  13h às 17h15min 
 

 

. 


