Algumas orientações importantes:

 Corte Etário
O Centro de Educação Infantil “O Girassol”, defende, assim como o NRE (Núcleo Regional de Educação)
e a SEED (Secretaria de Educação do Estado do Paraná) o corte etário em 31 de março de cada ano,
baseados nas instruções: (LDB 9394/96. Deliberação 03/2006. Lei 18.492/2015. Resolução CNE 01 e
06/2010. Parecer 12/15 CP/CEE), ou seja, assim ficaria:
 Criança que completar 02 anos até 31 de março/2017, frequentará o Maternal II.(G2)
 Criança que completar 03 anos até 31 de março/2017, frequentará a Maternal III. (G3)
 Criança que completar 04 anos até 31 de março/2017, frequentará o Pré I. (G4).
 Criança que completar 05 anos até 31 de março/2017, frequentará o Pré II. (G5)
No entanto, a 3a. Promotoria de Justiça da Comarca de Apucarana, através do Promotor de Justiça de
Defesa da Educação, motivado por alguns pais que o procuraram, resolveu proferir uma Recomendação
Administrativa n. 04/2016, endereçada à Chefe do NRE, recomendando às escolas a possibilidade da
matrícula aos alunos que completarem idade até 31 de dezembro de cada ano.
Então, a escolha, ficou para os Pais/Responsáveis que assumem as responsabilidades legais e as
consequências futuras que porventura subsistirem.

APOSTILAS POSITIVO

* Apostilas Positivo: 1 volume anual e 2 volumes semestrais - Maternal III – G3: Valores: 4XR$75,00.
*Apostilas Positivo: 4 volumes bimestrais - Pré I – G4: Valores:8X 67,50.
*Apostilas Positivo: 4 volumes bimestrais - Pré II – G5: Valores: 8X 72,50.

As Apostilas Positivos foram confeccionadas para que a criança/aluno(a) completasse idade no início
do ano letivo, ou seja, seguindo as orientações do (NRE) Núcleo Regional de Educação e (SEED) Secretaria
de Educação do Estado do Paraná. Por isto, o Centro de Educação Infantil “O Girassol”, juntamente com os
órgãos legais acima citados seguem a idade de corte em 31 de março de cada ano.
O que pode acontecer às crianças cujos Pais, no ato da matrícula, optaram pela idade de corte em
31 de dezembro de cada ano (Promotor de Justiça), é que a criança / aluno(a) pode não conseguir realizar
a tarefa em sua totalidade. Então, será necessário, ainda mais, que os pais auxiliem com reforços em casa.
A Professora fará adaptações necessárias aos alunos que não conseguirem (pela falta de idade
completa no início do ano letivo) acompanhar o conteúdo da série, mas, no entanto a professora não pode
parar com o conteúdo.

NOSSA ESCOLA








Escola Cristã - Escola de Confissão Católica. Fundada pelos Padres Josefino-Marellianos em 1949
(Colégio São José) e em 1978 com quase 7.000m2, “O Girassol”.
Pedagogia Histórico-Crítica e Afetiva
*Prática Social Inicial, *Problematização, *Instrumentalização Científica, *Catarse e *Prática
Social Final. A afetividade permeia todas estas etapas.
Filosofia Sócio-Interacionista:
*A criança e o “seu eu”.
*A criança convivendo com os outros.
Concepção Interacionista: (Sistema Positivo de Ensino)
*Coloca o aprendiz no centro do processo de aquisição do conhecimento.
*O que alfabetiza é todo o movimento que criamos a partir do livro.
*Conciliar o “brincar” com a “aprender brincando”.
*Realizar com autonomia as atividades do dia a dia.
*Os jogos e as brincadeira como fonte para novas descobertas e novos conhecimentos.
*A solução de situações problema como estratégias para orientar e provocar novas aprendizagens.
*O diálogo permanente com a realidade e a atualização do conhecimento integrando as diferentes
linguagens.
*O desenvolvimento da autonomia da confiança em si e a construção da autonomia intelectual e
moral.
*Diretrizes Curriculares Nacionais Educação infantil.

REGIMENTO INTERNO
1). Horários do “O Girassol”:
* Os portões são abertos às 12 h e 45 min e fechados às 18 h e 10 min.
* O horário das Professoras Regentes é das 13 h às 17 h e 30 min.
O horário das aulas é das 13h e 30 min às 17 h e 30 min.
Observação:
* Os alunos que chegarem entre 12 h e 45 min e 13 h permanecerão sob os cuidados da auxiliar do portão
(Tia Marina), no pátio da escola, bem como aqueles que permanecerem entre 18 h e 18h 10 min.
* Não será permitida a saída de alunos antes das 17 h e 20 min, salvo se houver consulta médica,
odontológica, psicológica, devidamente avisada via agenda ou pelo telefone 3423-7800.
2). Oração: É um momento onde a professora e os alunos refletem e agradecem a Deus sobre a
oportunidade do estudo, da amizade e do convívio fraterno durante o ano letivo.
É realizada no início das aulas.
3). Uniforme: O Uniforme é de uso obrigatório e deverá ser marcado com o nome da criança
indelevelmente em cada peça – para que se extraviados, possamos devolver.
4). Agenda: A agenda deve permanecer na mochila ou pasta do aluno, deve ser vista pelos
Pais/Responsáveis todos os dias, e caso haja algum bilhete, favor assiná-lo e ficar atento aos prazos
estabelecidos. A agenda funciona como um elo de comunicação entre professora e pais ou responsável.
5). Saída antecipada: Abriremos os portões somente a partir das 17h20min. No entanto, se você
precisar buscar seu filho (a) mais cedo, é necessário avisar via agenda ou ligar para a escola.
6). Remédio: Se a criança estiver tomando algum medicamento, os Pais deverão anotar a dosagem (copo
de medida) e o horário na agenda. Não temos remédio na escola!
7). Aniversariantes: Não será permitida a comemoração de festas de aniversário na escola bem como a
entrega de convites para os alunos.
8). Brinquedos: Toda sexta-feira a criança deverá trazer de casa um brinquedo, desde que seja
compartilhado com os colegas. Assim, pedimos a colaboração dos pais para que obedeçam ao dia
estipulado pela professora e não enviem brinquedos frágeis ou caros e também os identifiquem, pois
estes podem ser danificados ou perdidos. Maquiagem não é brinquedo!
9). Datas Comemorativas: Alguns momentos em nossa escola são especiais e, por esse motivo, merecem
comemorações (apesar de serem opcionais). Para isso, é solicitado o pagamento de taxas extras, cujos
valores serão determinados e comunicados aos pais via agenda, próximo à festividade.
Para as apresentações/eventos tais como Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Ballet, Judô, Semana
da Criança e Natal, serão solicitados valores em dinheiro. Pedimos, então, aos pais que nos enviem a
resposta do SIM ou NÃO, quanto à participação do aluno. Caso a resposta seja afirmativa, favor enviar o
valor exato (não temos troco) e no prazo determinado.

10). Lição de casa: Tem como objetivo fazer com que a criança crie responsabilidades e hábitos de
estudo. Por isso, os pais devem orientar os filhos (as) na hora da tarefa, mostrando-se sempre presentes
e participativos. Os pais devem apenas auxiliar nas tarefas que vão para casa. É a criança, a seu modo,
que deve realizá-la.
11). Alimentação/Nutrição: Estará disposto na agenda escolar de seu filho(a) no mês de março. Caso o
aluno não possa, por alguma restrição alimentar, ingerir algum dos alimentos descritos no cardápio da
escola, será de responsabilidade dos Pais/Responsáveis o envio de lanche especial para o filho, que
lanchará em lugar separado das demais crianças, acompanhado de um adulto.
12). Acompanhamento Pedagógico (Pais/Responsáveis): As Reuniões Pedagógicas com os
Pais/Professoras, acontecerão todo bimestre para que vocês tenham ciência do desenvolvimento
pedagógico da criança.
13). Deveres dos Pais/Responsáveis:
*Comparecer às reuniões e demais convocações do setor pedagógico e administrativo da escola, sempre
que se fizer necessário;
*Acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é responsável;
*Encaminhar e acompanhar o aluno pelo qual é responsável aos atendimentos especializados, quando
solicitados pela escola, p.ex.: Psicopedagoga, Psicóloga, Fonoaudióloga, Neuropediatra. Temos convênios
com alguns desses profissionais, desta forma, financeiramente ficará mais fácil!

CRONOGRAMA DIÁRIO
O CRONOGRAMA DIÁRIO é a ROTINA da criança na escola.
São as atividades diárias a serem executadas e seus respectivos horários!
O CRONOGRAMA DIÁRIO será entregue no mês de março (via agenda de seu filho (a)).
Precisamos deste tempo para elaborar a ROTINA, pois levamos em conta as especificidades de cada aluno,
e para isto, precisamos de um tempo para conhecê-los.
O que é A Acolhida?
A Acolhida é o recebimento da criança pela Professora(s) e seus colegas de sala!
A Acolhida acontece assim que o aluno chega em sala de aula! Entre 13h e 13h30min.
Para que a Acolhida aconteça – é preciso que a Mamãe/Papai procedam da seguinte maneira:
* Entregar seu filho para a Professora Regente ou Auxiliar (não adentrar em sala, pois é o espaço
somente do aluno e seus professores).
* Despedir-se assim que chegar à porta da sala de aula.
* Este tempo de 30 minutos é reservado para que os alunos cumprimentem-se, contem as novidades...
assuntos dos mais variados... Neste momento, as atividades são livres, a Professora não direciona
quaisquer tarefas. São os 30 minutos de espontaneidade, pois a Professora ainda encontrar-se-á a porta
da sala (ou em outro local) recebendo os demais colegas!
Observação: Nestes 30 minutos podem acontecer pequenos desentendimentos e este é o espaço e a hora
corretas onde a criança pode exercitar sua autonomia, resolvendo ou tentando resolver suas primeiras
questões. Destes 30 minutos a criança dentro de sua autonomia deve encontrar seu lugar (dentro da sala)
e posicionar seus materiais rotineiramente como faz todos os dias. Papai/Mamãe, não façam isto por elas.
Apucarana, fevereiro/2017.
Muito obrigada, Coordenação e Equipe.
Profª. Laryssa Salgado Mareze
Coordenadora Pedagógica

Dicas para a Adaptação: Os primeiros dias de aula!
Neste momento, cada criança tem uma maneira própria de se comportar. Enquanto uns ficam retraídos, outros vibram intensamente
e outros choram. Neste período inicial de adaptação, é necessário ter muita paciência, carinho e persistência – tanto da parte dos
pais quanto da escola. Para que as crianças possam superar rapidamente e de forma tranquila este período, seguem algumas
observações importantes:
1). Explicar claramente para a criança o que vai acontecer quando chegar à escola. Falar do ambiente que irá encontrar das
dependências da escola e dos novos amigos.
2). Falar das pessoas que trabalham na escola, principalmente da professora, a quem poderá recorrer sempre que quiser.
3). Demonstrar muito amor, carinho, segurança e firmeza, tanto em sua voz, quanto em sua postura. Não ceda a chantagens e não se
culpe. Assim a criança percebe que os pais sabem exatamente tudo o que vai acontecer, conhecem bem o local onde elas passarão o
dia e sabem que ela será muito bem cuidada.
4). Ficar um tempo com seu (a) filho (a) na escola, nos primeiros dias caso ele (a) não esteja adaptado. Os pais podem circular pelas
dependências da escola, procurando aproximá-lo (a) das outras crianças. No entanto, não entrar em sala de aula ou ficar à
porta, pois isso poderá atrapalhar as demais crianças, já adaptadas. Tire todas as dúvidas referentes a esse processo com a
professora, orientação e /ou coordenação. Nos dias da entrega do material são dias excelentes para esta estratégia. Após esta
data os pais não podem permanecer junto da criança na escola.
5). A despedida é mais fácil nesta fase inicial quando somente um dos pais acompanha a criança.
6). Ao sair da escola, não se esqueça de despedir do seu filho (a) mesmo que ele (a) esteja distraído (a) caso não se despeça dele (a)
sentirá enganado (a) e o dia seguinte poderá ser mais difícil.
7). Não deixar a criança faltar nas duas primeiras semanas de aula. É muito importante que ela apareça todos os dias, mesmo que
você precise buscá-la mais cedo entre 16h e16h30min.
8). Deixar a criança na escola, mesmo se ela chorar. Estamos preparados para resolver estas situações.
9). Na primeira semana a criança em adaptação, ou seja, aquela criança que estiver chorando, os pais /responsáveis poderão vir
buscá-la

mais cedo, ou seja, 16h, para que não fiquem um tempo muito longo afastada de casa. Aos poucos, este período irá

aumentando de acordo com a interação da criança.
10). Quando a criança chegar da escola, procurar fazer apenas comentários positivos. Evitar “interrogatório”, deixando as perguntas
para depois da fase de adaptação. Se for necessário, questione sobre aspectos bons evite perguntas como ”você chorou?”.
11). Depois que a criança chegar em casa, mudar de assunto e não falar somente da escola, a não ser que ela fale. Procurar não insistir
a todo o momento para que não chore no dia seguinte, pois isto deixará seu filho (a) ainda mais ansioso (a).
As duvidas, por mais simples que você as considere, devem ser esclarecidas. Não tenha vergonha de demonstrar como se sente com a
permanência de seu (a) filho (a) na escola, pois os profissionais que atenderão conhecem o desenvolvimento infantil e poderão ajudálo muito nesse processo. Cada criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento é preciso respeitar.
escolhido o “Centro de Educação infantil O Girassol”.

Ficamos felizes por você ter

Contamos com a sua colaboração!
Coordenação e Equipe.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “O GIRASSOL”
Conhecendo e seguindo as Regras para o Pré II.
1 – Horário de início das aulas é as 13h30mim...quem chegar atrasado perde conteúdo e atrapalha o
andamento das atividades.
O Cronograma contendo todos os horários e aulas extras ficará pronto em março, até

lá não é

obrigatório roupa de ballet e judô. Lembrando somente que toda sexta-feira será o Dia do Brinquedo –
favor enviar brinquedo pequeno e de fácil reposição, pois não nos responsabilizamos por perdas ou danos!

2- Agenda – deve ser olhada e assinada todos os dias!!! Se porventura desejarem, escrevam, tirem suas
dúvidas com a Professora Regente. Decidam pela Professora Auxiliar e

ou Coordenadora quando a

Professora Regente não tiver resposta para a sua dúvida ou questionamento.
3- Tarefa para casa – Todos os dias serão enviadas tarefas para casa, portanto é dever da criança
realizar a mesma somente com auxílio dos Pais e enviar a tarefa na pasta, no dia seguinte com nome data e
colorida.
4 – Tarefas em sala de aula – Trabalhamos por volta de 3 tarefas (nossas matrizes/folhinhas) e a
Apostila Positivo 02 vezes na semana. A professora Jamile fica com a parte que refere-se a Educação
Artística. Se a criança/aluno(a) não terminar a tarefa no tempo estipulado(como de costume) ficará com a
Professora Regente no tempo estipulado para o Parque, ou até que se termine a tarefa.
5- Aulas Extras com Professores diferentes: Ballet(Professora Cinara), Judô(Porfessor Marcelo Ishii),
Educação Física(Professora Jamile), Religião(Professora Emiliane) e Produções Artísticas(Professora
Jamile).


Para as aulas de Ballet, as alunas deverão vir vestidas de bailarinas, com coque e roupa do
ballet(Marlene: tel: 4101-1234.

Loja Cristal, atrás do prédio da onça) e enviar o uniforme do

Girassol e calçado na bolsa para que haja a troca.


Para as aulas de Judô, vir vestido com o kimono e a camiseta do uniforme por baixo e de chinelo.
Enviar a calça do uniforme e o sapato para que haja a troca. (Loja Strike Fight –tel: 3033-3143.
Ed. Milenium – perto dos correios, a loja fica dentro do Edifício no 1o. andar ao lado do elevador).



Para Educação Física os alunos deverão vir de tênis.



Roupa suja – Nestas aulas extras podem acontecer que as roupas se sujem pela própria atividade
a ser realizada! Moramos em uma região de terra roxa e mesmo a Tia Dete e o Tio Cristiano

limpando, acontece!


Hora do Soninho – Não há possibilidade de realizarmos a hora do soninho no Pré II. Se a criança
estiver com sono... lavaremos seu rostinho... e tentaremos de tudo para mantê-la acordada. Não
temos colchonetes, apenas almofadas! Apenas nos Maternais e Pré I há a possibilidade do sono
vespertino.

6- Apresentações e Presentes – Comemorações como Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Festivais,
Gincanas, Semana da criança, Apresentações de Judô, Ballet, Auto de Natal e Foramtura(Pré II), serão
solicitados valores em dinheiro...favor enviar em envelope seguro e anotar na agenda!
7- Cantinho do Pensamento - “Desobediência” – Não utilizamos a palavra CASTIGO. A escola é uma
continuação do trabalho dos Pais e Família, ou seja, continuamos e reforçamos aqui na escola os bons
hábitos, responsabilidades e obediência. Caso a criança por “N” motivos desobedecer, terá o cantinho do
pensamento ou a retirada, dependendo da ocasião, do parque.
8 – Aprovação Escolar – A partir de 2017 é obrigatória a presença da criança com 04 anos na escola, ou
seja, o Pré I e Pré II fazem parte da Educação Básica. Desta forma, o aluno(a) da Educaão Infantil
precisa de pelo menos 60% de frequência escolar. Aconterá a CHAMADA em sala e o aviso prévio se
porventura estiver alcançando a reprovação por faltas. Observação: Enviar atestado médico para
abonar possíveis faltas.
9- Aluno(a) que faltar...Quando a criança faltar, enviaremos as tarefas no dia seguinte ou no decorrer
da semana – que poderá ser as folinhas ou o livro/apostila, com as páginas anotas na agenda ou na capa do
mesmo. As folinhas poderão ser feitas aos poucos e enviadas para a escola conforme forem terminadas, no
entanto, o livro/apostila deverá ser enviado no dia seguinte.
10 – Bolsa/Mochila escolar – Não é necessário o uso de bolsa/mochila durante as aulas. Exceção: para os
dias das aulas de Ballet e Judô.
11 – Pais/ Responsáveis, vocês tem alguma dúvida sobre o que aconteceu em sala?
Por gentileza, perguntar primeiramente para a professora Regente.... a Professora Auxiliar e a
Coordenadora, podem ter outra interpretação do acontecido!
Pais/Responsáveis – Cuidado com os grupos do Whatsap. Quando tiverem dúvidas sobre passeios,
valores em dinheiro, tarefas, ou quaisquer outra questão, perguntar primeiramente para a Professora
Regente.
Estas informações fazem a diferença para uma Educação de Excelência que ofereceremos para vossos
filhos, nossos alunos!Por isto, enviamos tão adiantadamente estas informações, para que em nossa reunião
do dia 20 de fevereiro, das 17h20mim às 18h15mim (podem chegar qualquer minuto dentro deste horário)
possamos tirar vossas dúvidas a respeito do descrito acima.
Apucarana, 15 de fevereiro de 2017.

Atenciosamente, Professoras e Coordenação.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “O GIRASSOL”
Conhecendo e seguindo as Regras do Pré I.

1 – Horário de início das aulas é as 13h30mim...quem chegar atrasado perde conteúdo e
atrapalha o andamento das atividades.
O Cronograma contendo todos os horários e aulas extras ficará pronto em março, até lá não é
obrigatório roupa de ballet e judô. Lembrando somente que toda sexta-feira será o Dia do
Brinquedo – favor enviar brinquedo pequeno e

de fácil reposição, pois não nos

responsabilizamospor perdas ou danos!

2- Agenda – deve ser olhada e assinada todos os dias!!! Se porventura desejarem, escrevam,
tirem suas dúvidas com a Professora Regente. Decidam pela Professora Auxiliar e

ou

Coordenadora quando a Professora Regente não tiver resposta para a sua dúvida ou
questionamento.
3- Tarefa para casa – Alguns dias erão enviadas tarefas para casa, portanto é dever da criança
realizar a mesma somente com auxílio dos Pais e enviar a tarefa na pasta, no dia seguinte com
nome data e colorida.
4 – Tarefas em sala de aula – Trabalhamos por volta de 1 ou 2 tarefas (nossas
matrizes/folinhas) e a Apostila Positivo 1 ou 2 veze(s) na semana. Se a criança/aluno(a) não
terminar a tarefa no tempo estipulado (como de costume) ficará com a Professora Regente no
tempo estipulado para o Parque, ou até que se termine a tarefa proposta. A professora Jamile
fica com a parte que refere-se a Educação Artística.
5-

Aulas

Extras

com

Professores

diferentes:

Ballet(Professora

Cinara),

Educação

Física(Professora Jamile), Religião(Professora Emiliane) e Produções Artísticas(Professora
Jamile).


Para as aulas de Ballet, as alunas deverão vir vestidas de bailarinas, com coque e roupa
do ballet(Marlene: tel: 4101-1234.

Loja Cristal, atrás do prédio da onça) e enviar o

uniforme do Girassol e calçado na bolsa para que haja a troca.


Para Educação Física os alunos deverão vir de tênis.



Roupa suja – Nestas aulas extras podem acontecer que as roupas se sujem pela própria
atividade a ser realizada! Moramos em uma região de terra roxa e mesmo a Tia Dete e o
Tio Cristiano limpando, acontece!

6- Apresentações e Presentes – Comemorações como Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais,
Festivais, Gincanas, Semana da criança, Apresentações de Judô, Ballet, Auto de Natal e
Foramtura(Pré II), serão solicitados valores em dinheiro...favor enviar em envelope seguro e
anotar na agenda!

7- Cantinho do Pensamento - “Desobediência” – Não utilizamos a palavra CASTIGO. A escola é
uma continuação do trabalho dos Pais e Família, ou seja, continuamos e reforçamos aqui na escola
os bons hábitos, responsabilidades e obediência. Caso a criança por “N” motivos desobedecer,
terá o cantinho do pensamento ou a retirada, dependendo da ocasião, do parque.
8 – Aprovação Escolar – A partir de 2017 é obrigatória a presença da criança com 04 anos na
escola, ou seja, o Pré I e Pré II fazem parte da Educação Básica. Desta forma, o aluno(a) da
Educaão Infantil precisa de pelo menos 60% de frequência escolar. Aconterá a CHAMADA em
sala e o aviso prévio se porventura estiver alcançando a reprovação por faltas. Observação:
Enviar atestado médico para abonar possíveis faltas.
9- Aluno(a) que faltar...Quando a criança faltar, enviaremos as tarefas no dia seguinte ou no
decorrer da semana – que poderá ser as folinhas ou o livro/apostila, com as páginas anotas na
agenda ou na capa do mesmo. As folinhas poderão ser feitas aos poucos e enviadas para a escola
conforme forem terminadas, no entanto, o livro/apostila deverá ser enviado no dia seguinte.
Pais/Responsáveis – Cuidado com os grupos do Whatsap. Quando tiverem dúvidas sobre
passeios, valores em dinheiro, tarefas, ou quaisquer outra questão, perguntar primeiramente
para a Professora Regente.
10 – Pais/ Responsáveis, vocês tem alguma dúvida sobre o que aconteceu em sala?
Por gentileza, perguntar primeiramente para a professora Regente.... a Professora Auxiliar e a
Coordenadora, podem ter outra interpretação do acontecido!
Muito, mas muito obrigada mesmo, por terem reservado um tempinho e terem lido estas
informações, que para nós Professoras fazem a diferença para uma Educação de Excelência que
ofereceremos para vossos filhos, nossos alunos!
Apucarana, 15 de fevereiro de 2017.

Atenciosamente, Professoras e Coordenação.

