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Para o bom atendimento aos alunos e pais do período integral segue as normas e orientações: 

 

 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 7h30 às 18h 

 

 TOLERÂNCIA HORÁRIO DE ENTRADA para alunos que frequentam o pedagógico no período da tarde: Até às 8h30. 

Após este horário o aluno só poderá ingressar no período da tarde, ou seja, ás 13h. 

 HORÁRIO DE SAÍDA INTEGRAL: o horário de saída é até às 18h. Após é cobrado hora extra no valor de R$ 25,00 que 

será acrescido no valor da mensalidade do mês seguinte.  

 SAÍDAS ANTECIPADAS: até às 13h. Após este horário o responsável DEVE SOLICITAR AUTORIZAÇÃO da direção e 

justificar o motivo que será anotado em documento específico. 

 ROTINA ESCOLAR: a rotina será enviada via agenda No início do ano. 

 UNIFORME: O aluno deve estar sempre uniformizado. Enviar roupa para troca. 

 ESCOVA E PASTA DE DENTE: é indispensável o envio.  

 Dia do Brinquedo: momento tão esperado pelos alunos, mas atenção para o que não será permitido trazer: arminhas, 

cartinhas “com poderes”, ipod ou qualquer outro brinquedo que não possa ser compartilhado entre os colegas (às vezes a 

criança trás algo tão caro que fica com receio de dividir). 

 LIÇÃO DE CASA: Pedimos para que os alunos do período integral, não façam as lições em casa, as lições devem ser 

feitas na escola, pois o aluno que está sem atividade pode atrapalhar os outros colegas. (Caso a lição exija informações 

pertinentes a família – onde a professora não pode responder as perguntas – essa sim poderá ser feita em casa. 

 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO EM DIA DE REUNIÃO DE PAIS: não temos como atender os alunos do período integral 

em dia de reunião de pais em virtude da necessidade de que todos os funcionários ajudem neste dia. O dia da reunião é 

informado com antecedência no informativo semanal. 

 A escola não administrará nenhuma medicação sem a devida orientação (receita médica) e autorização dos pais por 

escrito (via agenda), onde deverá constar: data, horário, dosagem e o nome do remédio a ser administrado. 

 No caso do aluno já vir de casa com febre ou indisposto não será possível a permanência dele na escola.  

 Não enviar o aluno caso esteja doente. 

 

 Para o bom funcionamento, a escola está distribuída nos seguintes setores: 

 

SETOR EMAIL/ TELEFONE 

Escola Criativa F: (19) 3207-0396 

Diretoria Administrativa administrativo@escolacriativa.com 

Diretoria Pedagógica diretoriapedagogica@escolacriativa.com 

Coordenação Pedagógica coordenacaopedagogica@escolacriativa.com 

Secretaria administrativa administrativo@escolacriativa.com 

Cobrança cobranca@escolacriativa.com 

Secretaria escolar secretariaescolar@escolacriativa.com 

Cantina (serviço terceirizado) 98167-6044 (tio Elcio) 

 

 Material que deve ser PROVIDENCIADO pelos responsáveis no 1º dia de aula: 
 

 

 

 

Livro de Espanhol 

1º e 2º anos Brincando Com Espanhol - 1º Ano 
Augustina Arias 

3º e 4º e 5º anos Brincando Com Espanhol - 4º Ano 
Augustina Arias 

 

2 potes de massinha SOFT ACRILEX 500g 

1 jogo pedagógico (de acordo com a idade) 

1 DVD infantil (filme ou desenho – de acordo com a idade) 

1 livro de literatura infantil (de acordo com a idade) 

 
A Direção. 
 

 


