CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE/PRÉ-ESCOLAR)

4º BIMESTRE – 2020

I - TEMA DAS AÇÕES CURRICULARES PARA 2020 - TEMA GERAL: “DIVERSIDADE E
SABERES DA AMAZÔNIA: O ACRÓPOLE VIVE ESSE CLIMA”
Conhecer a Amazônia através de sua biodiversidade, fauna, flora e saberes
tradicionais, contribuir na formação de sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, tendo como norteador os ODS(Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável) .
FORMAÇÃO PARA CONSCIÊNCIA CIDADÃ:
Suscitar a curiosidade acerca da importância do bioma amazônico, incentivando
atividades e ações práticas a partir da aprendizagem significativa para promover
a preservação da biodiversidade, dos povos e da cultura da região Amazônica.

II - PROJETOS CURRICULARES / EVENTOS

Os Projetos Curriculares e Eventos que estavam previstos no Calendário Escolar
foram suspensos por motivo da pandemia, EXCETO O NATAL SOLIDÁRIO ACRÓPOLE.

III - PROGRAMAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
Data
10/12/20

11/12/20

Atividades
Aula Normal (último dia letivo
do semestre), Confraternização
de Encerramento do Ano Letivo
(Lanche individual)
Envio de Boletins aos Pais
(On-line)

Horário

Local

Normal de
Aulas

Sala de Aulas

A partir de 12h

E-mails
cadastrados

IV - DATAS CONTEXTUALIZADAS

•

Dia dos animais

•

Dia da Proclamação da República

•

Dia das Crianças

•

Dia Nacional da Bandeira

•
•

Dia do Professor
Dia do Livro

•

Dia dos Direitos das Criança

•

Natal

V- NORMAS E PROCEDIMENTOS:

ENTRADA
7h 40min
7h 30min

13h 30min

HORÁRIOS
SAÍDA
SÉRIE
11horas
Maternal I A e B
Maternal II A e B
11h 20min
Jardim I A/B
Jardim II A e B
17h 20min Jardim I C

NÍVEL
Creche
Pré-Escolar

Pré-Escolar

ATENÇÃO: Abertura da portaria no horário da saída:
MANHÃ
TARDE
11h
17h
Obs: No turno vespertino (tarde), a entrada e a saída dos
alunos são realizadas somente pela portaria principal (João
Paulo II).
É imprescindível a pontualidade e assiduidade.

VI - ENTREGA DE BOLETINS DO 4º BIMESTRE (Aos Pais/Responsáveis - On-line)
O Boletim é um documento que sintetiza o aproveitamento escolar dos alunos e servirá para ciência e análise dos
resultados pelos responsáveis.
A entrega de Boletins do 4º bimestre será realizada no dia:
▪

Data: 11/12/2020 (sexta-feira)


Educação Infantil (Creche Pré-Escolar)
Horário: Para as turmas da Manhã e turmas da Tarde: a partir de 12h.

VII - Orientações Gerais aos Responsáveis
1. Em necessidade de antecipar o horário de saída do (a) criança/aluno (a), comunicar com antecedência por telefone
ou pela agenda à Recepção ou Coordenação do setor.

2. Comunicar sempre à escola sobre a mudança de pessoas responsáveis em buscar seu (sua) filho (a) em horários
antecipados ou na hora da saída, a mesma deve estar de posse de seus documentos pessoais. Em caso de pessoas
“totalmente” desconhecidas pelas professoras e profissionais de apoio, a Coordenação se certificará através de
contato com os responsáveis.

3. Informar à Coordenação os números de telefones atualizados, para contatos imediatos.
4. É imprescindível, o preenchimento dos dados do (a) criança/aluno (a) e dos Responsáveis na página de Identificação pessoal na agenda.
5. Se por algum motivo, muito especial, necessitar falar com o (a) aluno (a) nas dependências da escola: sala de aula, refeitório, laboratórios, etc.,
solicitamos que antes comunique à Coordenação. Desta forma, a qualidade de atendimento será garantida.

6. Não será permitido a permanência do (da) criança/aluno (a) na escola, em horários normais de aula, sem o uniforme completo.
7. Em caso de pré sintomas de (febre, moleza no corpo, coceira, coriza, etc.) o (a) criança/aluno (a) deverá ficar em casa sob os cuidados da família.
8. Dia de trazer brinquedo para a sala de aula: somente sexta-feira de cada semana. O momento de brincadeira é ideal para ajudar a se adaptar
em ambientes diferentes e novas situações.
Obs: DE ACORDO COM O PROTOCOLO SANITÁRIO, O BRINQUEDO DEVE SER ENVIADO DENTRO DA MOCHILA, EMBALADO EM MATERIAL QUE
PERMITA HIGIENIZAÇÃO. O BRINQUEDO SERÁ UTILIZADO DE FORMA INDIVIDUAL. NÃO ENVIAR BRINQUEDOS COLETIVOS.

Agradecemos pela atenção e colaboração.
Atenciosamente,

A Coordenação Geral.

