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Ensino Infantil 
Perfil do Curso 

O Preve Objetivo oferece 
ao aluno os meios e mate-
riais para um crescimento 
saudável, confiante, criati-
vo e participativo.  
No dia a dia escolar a cri-

ança se desenvolve de for-
ma plena e feliz, aprovei-
tando o melhor de sua in-
fância ao mesmo tempo 
em que aprende a respei-
tar as diferenças e senti-
mentos, bem como os di-
reitos e deveres, tanto os 
seus quanto os de ou-
tros.   

Prezado pai,  

Seja bem-vindo ao COLE GIO PREVE OBJETIVO!  

 

Este boletim informativo tem como objetivo ajuda -lo a encontrar 
informaço es sobre procedimentos pedago gicos e administrativos, 
seus direitos e deveres. Leia com atença o e, em caso de du vidas, 
estamos a  disposiça o para esclarece -las.  

Apresentamos, assim, as normas que se seguem para o seu exer-
cí cio de cidadania, de responsabilidade e compromisso do aluno 
consigo mesmo, com o outro, com o coletivo, e com a produça o de 
conhecimento.  

Esperamos que encontre em nossa escola as respostas para seu 
crescimento acade mico e profissional. A escola na o esgota o co-
nhecimento, mas ao terminar este ciclo, com certeza, voce  se sen-
tira  mais seguro, mais bem preparado e apto a procurar novos 
caminhos para seu aprimoramento pessoal e profissional.  

 



Importante: 

O aluno que chegar ou 

sair for a dos horários es-

tabelecidos, deverão en-

trar pelo portão principal 

e passar pela Direção. 

Qualquer problema que 

os pais ou responsáveis 

tiverem em relação aos 

horários, deverão entrar 

em contato com a Dire-

ção. 

I- Hora rio de aulas—Presenciais e Remotas 

II– Recepça o dos Alunos 

III– Segurança 

Devido a importância que o tema segurança assume atualmente, exigindo 
maiores cuidados por parte da escola e das famílias, pedimos aos pais que 
observem com atenção os itens abaixo: 
 

1. Os (as) alunos (as) só serão entregues às pessoas que os pais previa-
mente autorizarem por escrito a leva-los. 

 
2. O (a) aluno (a) que esporadicamente necessitar sair com outra pessoa 

que não a autorizada, deverá trazer uma autorização por escrito ou 
responsável autorizar pessoalmente no início do período; caso esse 
contato não seja efetuado, não poderemos liberar o (a) aluno (a). 

 
3.  A Escola não possui serviço próprio de transporte. Porém indicamos 

alguns prestadores de serviços que já fazem este tipo de serviço a al-
gumas famílias do Prevê. 
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Ensino Infantil 

 Turno Matutino: 7h30 às 12h 
 Turno Vespertino: 13h às 17h30 
 Pedimos a colaboração das mães, pais ou responsáveis a fim de que os horários de entrada e saída se-

jam respeitados, pois formar o hábito da pontualidade é importante para a vida social do(a) aluno(a) e 
da formação do(a) cidadão(a). 

 O local de entrada e saída da Educação Infantil será na Rua Bandeirantes, 3-32.  
 Na saída dos (as) alunos(as), nossas funcionárias permanecem com eles por mais 20 minutos antes e 

após o horário estabelecido para as aulas. Assim pedimos aos responsáveis que busquem o(a) aluno(a) 
no horário previsto, evitando eventuais problemas e cobranças. 

 Período da Manhã: a partir das 7h 

 Período da Tarde: a partir das 13h 

 

 No período da tarde, teremos funcionárias acompanhando a saída dos alunos somente até às 18h15 
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IV– Uniforme 

Para maior tranquilidade da família e segurança dos alunos, a escola adota uni-

forme de uso obrigatório. 

 Uniforme Diário: Meninos e meninas com camiseta 

(modelo da escola), calça (modelo da escola), calça 

jeans azul ou bermuda jeans azul (na altura do joe-

lho), calça capri (modelo da escola) e calçado à von-

tade, exceto chinelo. 

 

Uniforme de Educação Física: 

Meninos: short e camiseta (ambos modelos da escola), 

tênis com meia. 

Meninas: bermuda ciclista, camiseta regata (ambos mo-

delos da escola), tênis com meia. 

OBS.: No inverno utilizar o uniforme de inverno escolar ou moletom azul mari-

nho.. Todos os alunos deverão estar uniformizados a partir do dia 17 de feve-

reiro. 

 O uniforme poderá ser adquirido nos endereços abaixo: 

 - Uni & Bau—Rua Monsenhor Claro, 3-49—Centro 

    Fone: (14) 3879-0051 

 - Rê Uniformes—Rua Gustavo Maciel, 19-72 

    Fone: (14) 3245-2992 

  



Reunião de Pais 

Ao final de cada tri-

mestre será realizada 

uma reunião de pais 

com os professores, 

direção e coordenação 

para que possam avali-

ar o rendimento esco-

lar do aluno. 

As datas serão envia-

das aos pais por comu-

nicado entregue aos 

alunos (pela agenda) e 

pelo whatsApp. 

Incentivamos sempre nossos alunos (as) 

a trazerem lanche de casa, a fim de que 

as necessidades alimentares individuais sejam controladas. Entretanto, 

como nem sempre isso é possível, existe a cantina da escola que comer-

cializa lanches através do sistema de fichas ou mesmo dinheiro. 

 Insistimos para que os (as) alunos (as) não 

tragam objetos não pedagógicos nem de 

valor.  

 É fundamental que coloquem o nome em 

todos os pertences do aluno (a) para facilitar a localização em caso de 

extravio.  

 Enfatizamos, que a escola não se responsabiliza por aparelhos eletrôni-

cos nem celulares trazidos pelos alunos e que não é permitido o uso 

dos mesmos em sala de aula (decreto 52.625 de 15/01/2008). 
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VII—Lanches 

V– Objetos 

De acordo com a  Lei 12.796, a frequência mínima para alunos da pré-

escola é de 60% de frequência as atividades escolares. 

VI– Controle de Freque ncia 

VIII– Aniversa rio 
 Autorizamos a comemoração dos aniver-

sários na escola para os alunos da Educa-

ção Infantil. 

 Favor agendar com a Direção com antecedência de uma semana.  
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IX—Pronto Socorro 

 Se o (a) aluno(a) passar mal ou sofrer qualquer tipo de acidente, imedia-

tamente informaremos o fato aos responsáveis indicados na Ficha do 

Departamento de Orientação (anexa a circular). Entretanto, a juízo da 

Direção, o caso parecer grave, chamaremos o serviço de urgência 

(SAMU), independente da presença dos referidos responsáveis. 

 

OBS.: A escola apenas poderá medicar o(a) aluno(a) mediante apresentação do recei-

tuário médico ou autorização por escrito do responsável 

X—Prevença o ao COVID-19 

Neste retorno as aulas presenciais, nossa escola está preparada e seguindo 

todas as normas do Protocolo de Biossegurança, Covid-19  

 

Cada estudante precisará trazer diariamente: 

 Uma máscara reserva além da que vier no rosto (com nome da criança) 

 Sua própria garrafa de água (com nome), utilizando bebedores comum para encher essas garrafas. 

 É importante que as matérias levadas pelos alunos dentro da mochila venham higienizados. 

 O horário de entrada e saída precisam ser rigorosamente obedecidos para que não haja aglomera-

ção e possamos cumprir as normas. 

 Cada família deve conversar e orientar seu filho (a) em casa sobre as novas regras e adaptações: 

usar máscara todo o tempo, manter o distanciamento social higienizar sempre as mãos.                                               

 

HIGENIZAÇÃO 

 As mãos e calçados serão higienizados na entrada 

 As carteiras já estarão higienizadas 

 A cada troca de aula as mãos serão higienizadas com 

 Antes e depois do intervalo lavarão as mãos com água e sabão 

 Temperatura será aferida após intervalo 

 Nova empreitada, novo desafio e queremos JUNTOS com vocês, trilharmos um caminho saudável 

para nossos alunos!  



Parceria Google for Education 

 Inovar na experiência de ensinar e aprender. Esta é a proposta do Preve em 

parceria com Google for Education, uma solução na área de educação que oferece 

a professores e alunos uma nova forma de estudo dentro e fora da sala de aula. 

 O serviço conta com toda facilidade, simplicidade, mobilidade e suporte dos 

produtos Google.  

 Pode ser acessado pelos nossos alunos por meio de uma conta (que será 

disponibilizada no início das aulas) – nome.últimosobrenome@preve.g12.br - em 

qualquer dispositivo e dará acesso a todos os recursos do G Suite. 

Parceria Escola da Intelige ncia 
É fato a afirmação de que emoções negativas afetam o desem-

penho escolar. Sendo assim, nossa escola, sempre preocupada com a 
qualidade do ensino, em trabalhar valores, formação da cidadania e 
fortalecimento emocional de nossos alunos, PREPARANDO-OS PARA A 
VIDA, firmou uma parceria com a Escola da Inteligência, criada pelo Dr. 
Augusto Cury, famoso psiquiatra, psicoterapeuta, escritor e autor da 
Teoria da Inteligência Multifocal, que analisa o funcionamento da men-
te e os fenômenos que constroem pensamentos.  

A Escola da Inteligência é um programa educacional que objeti-
va desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. A me-
todologia promove, por meio da educação das emoções e da inteligên-
cia, a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, 
aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação 
da família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos - pro-
fessores, alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de 
vida e bem-estar psíquico.  

Dr. Augusto Cury, escritor, psiquiatra e pesquisador, é autor de 39 obras 

de psicologia aplicada. Publicado em 70 países, foi considerado o escri-

tor mais lido da década, com mais de 24 milhões de livros vendidos. É 

autor da Teoria da Inteligência Multifocal, que é objeto de mestrado e 

doutorado internacional. 



 G Suite for Education desenvolve habilidades como colaboração, comunicação, criatividade e 

pensamento crítico, com um conjunto robusto de ferramentas e aplicativos. Possui aplicativos como 

Classroom, Drive, Gmail, Google Docs, Google Planilhas, Google Apresentações e Agenda, entre ou-

tros, recursos úteis para que os professores possam interagir um a um ou com toda a classe. 

 O Google Classroom (projetado com educadores), ajuda os professores a gerenciar sua sala de 

aula de forma perfeita e sem usar papel. As ferramentas são fáceis de aprender e requerem pouco 

conhecimento tecnológico. As configurações são simples com ferramentas adaptáveis a todas as salas 

de aula.  

 A Tecnologia com base em nuvem permite facilidade e rapidez, pois as atualizações são auto-

máticas, de modo que professores e alunos sempre possuam os recursos mais recentes. 

O Google Drive possui armazenamento ilimitado e não são exibidos anúncios no pacote de serviços 

principais do G Suite.  

  É possível colaborar a qualquer momento, em qualquer lugar, em todos os dispositivos. O tra-

balho permanece em um lugar com acesso seguro de todos os seus dispositivos. 

Sua impactante tecnologia simplificada ajuda educadores a cumprir suas metas de desenvolvimento 

dos alunos, aprendizado personalizado e melhor desempenho. Inclui ferramentas de produtividade, 

que economizam tempo e esforço, enquanto permitem mais horas para o ensino e a aprendizagem. 



 

 Pasta de papelão com elástico; 

 Xerox da certidão de nascimento; 

 Xerox do RG; 

 01 foto 3x4; 

 Transferência escolar original. 

 
 

OBS.: Entregar os documentos na secretaria 

Documentaça o Escolar  

 

1º Semestre: 
 

Iní cio ..................................25/01 

Te rmino ............................30/06 

 

Fe rias............... 01/07 a 30/07 
 

2º Semestre: 

Iní cio ..................................02/08 

Te rmino ............................07/12 

Dias Letivos— 200 

Feriados e Comemorações Cívicas 

Janeiro: 01 – Ano Novo  

Fevereiro: 16 – Carnaval  

Abril: 02 – Sexta-feira Santa/ 21- Tiradentes  

Maio: 01 – Dia do Trabalho  

Junho: 03 - Corpus Christi  

Julho: 09 – Revolução Constitucionalista  

Agosto: 01 – Aniversário da Cidade  

Setembro: 07 – Dia da Pátria  

Outubro: 12 – N.S.Aparecida/ 15 – Dia do professor  

Novembro: 02 – Finados/ 15 – Procl. República/ 20 – Consciência Negra (letivo 

com comemoração)  

Dezembro: 25 - Natal  

Trimestres 

1º Trimestre: 
 

25/01 a 30/04 

 

2º Trimestre: 

 

03/05 a 31/08 

 

3ª Trimestre: 

 

01/09 a 07/12 


