
                    

Rotina-Educação Infantil  

Circular nº 02/2019 

Prezados Pais e Responsáveis, 

O período de adaptação está sendo incrível, tivemos a parceria, 
compreensão e apoio das famílias. A partir de agora seguiremos a nossa 
rotina, por isso, é necessário observar os horários conforme circular nº 01.  

Solicitamos a colaboração da família no sentido de não mais permanecer na área do infantil. O acesso será 
apenas na chegada, nos horários em que o portão ficar aberto.   

A equipe pedagógica do infantil estará cuidando de cada criança, buscando conhece-la de forma 
individualizada, relacionando aos conhecimentos da fase em que esta se encontra.  e por isso, pedimos a 
parceria e confiança no nosso trabalho, ele é desenvolvido com muito amor, responsabilidade, 
profissionalismo, ética, transparência e muito carinho.  

Para as famílias dos grupos 2 e 3 sabemos que ainda teremos o choro, haja vista, o vínculo afetivo entre a 
família  e a criança pequena ser  muito forte, e para a criança, estar em outro contexto social, é compreendido 
de forma gradativa. Paulatinamente a criança vai entendendo que o pai ou mãe irá ‘’deixá-lo’’, mas, que logo 
voltarão, entretanto, todos nós precisamos de rotina, e eles necessitam entende-la da melhor forma.  
Portanto, nesse primeiro momento evitem atrasar ao final da aula para buscá-los, eles devem sentir bastante 
segurança de todos os lados.  

Seguem informações do dia- a- dia da Educação Infantil: 

SEGUNDA-FEIRA 

Devolução da ciranda de livros:  

Neste dia as crianças deverão devolver o livro que foi enviado na Sexta- Feira. No momento da devolução, 
cada criança na rodinha irá contar para a professora e coleguinhas o que entendeu da história que levou para 
casa. Lembrem que a criança fará a pseudoleitura (interpretação da criança através de imagens, ou seja, após 
ela ouvir e observar o adulto contar a história, ela faz uma imitação e faz de conta que lê, já que ainda não 
adquiriu a aquisição da leitura convencional). O projeto Ciranda de Livros será iniciado em março. 

Horta e culinária:  

Vou plantar e cozinhar, que legal!! As crianças realizarão atividades na cozinha experimental com receitinhas 
culinárias, e para estimular ainda mais o Inglês a docente fomenta a oralidade de um vocabulário bastante 
rico e extenso. A Teacher vai solicitar o que a mamãe vai enviar para as receitas. No dia da culinária o 
lanche deverá ser enviado normalmente.  

E a nossa horta? Oba!  já, já vai começar ! Enviaremos também o tipo de semente e materiais para o cultivo da 
nossa plantação! Na agenda do seu filho (a) constará o dia e horário desses momentos incríveis. O projeto 
Horta e Culinária iniciará em março.. 

QUARTA- FEIRA:  

Dia do Lanche Saudável 

Todos nós sabemos que alimentação saudável é fundamental, dessa forma, precisamos que eles desenvolvam 
hábitos alimentares saudáveis desde cedo.  

Dia dos Esportes:  

Que legal essa nossa escola!!! Estudamos, brincamos e sabemos que a prática esportiva como instrumento 
educacional visa o desenvolvimento integral das crianças, dessa forma, temos todo o cuidado para manter 
sempre profissionais qualificados para treinar essa garotada. Confira no horário que será fixado na agenda 
do seu filho (a) os dias de cada esporte, não é necessário uma roupa específica.  

Estamos à disposição para qualquer dúvida. 

 Atenciosamente,  

Coordenação Pedagógica-Ed. Infantil 

Salvador, 07 de fevereiro de 2019. 
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