Mensagem
A escola é o local de preparação para a vida em sociedade e em todos os espaços da Escola Comecinho
de Vida, nossos alunos descobrem dia a dia a importância e a riqueza da convivência.
A interação social favorece a aprendizagem e as experiências de todos devem ser organizadas através da
colaboração e cooperação na busca da construção do conhecimento.
A parceria entre a escola e a família forma um elo essencial: Somos responsáveis pelos cidadãos que
formamos.
Nosso propósito é de que o educando tenha condições e possibilidades para construir e reconstruir sua
identidade sóciocultural a partir de suas experiências e conhecimento de mundo.
Para atingir nossos objetivos, a missão da Escola Comecinho de Vida está fundamentada nos quatro
pilares da educação com embasamento no Relatório da UNESCO:
- Educar para conhecer
- Educar para fazer
- Educar para conviver
- Educar para ser
Nossa missão é formar seres humanos capazes de pensar, amar, respeitar e interagir, cumprindo seus
deveres e garantindo seus direitos com responsabilidade e autonomia, oportunizando a construção do
conhecimento, instigando o educando à evolução permanente e a forte atuação numa sociedade mais humana,
consciente e feliz.
Para que essa relação seja harmoniosa e produtiva, elaboramos orientações importantes sobre o
funcionamento da Escola e esperamos que os senhores leiam com muita atenção.
Manual da Família – Escola de Educação Infantil Comecinho de Vida
- É muito importante que o aluno, desde pequeno, aprenda com os adultos a ser pontual. É com os pais ou
responsáveis que o aluno se habituará a ver no horário algo de importante a que se deve obedecer.
- O funcionamento da Escola Comecinho de Vida fica assim estabelecido:
Atendimento Secretaria
- Matutino 2ª feira a 6ª feira
*7h30min às 11h30min
- Vespertino 2ª feira a 6ª feira
*13 horas às 18 horas
Horário de Aula
Período Integral: 7 horas às 19 horas
Turno Vespertino: Entrada: 13 horas às 13h30min
Saída: 17h20min às 18 horas
- As crianças serão entregues pelos pais ou responsáveis no portão da Escola ou à professora na sala de aula no
horário de entrada e serão apanhadas também no portão ou na sala de aula, no horário de saída somente a partir
de 17h20min.
- O momento de chegada e saída dos alunos não é indicado para resolver qualquer assunto com as professoras.
Recados devem ser anotados na agenda. Quando precisar conversar com a professora, agendar horário fora do
período em que a mesma esteja na sala de aula.
- 12h40min será aberto o portão da Educação Infantil (os portões da escola ficarão fechados das 12 horas às
12h40min).
- No final da aula o portão será aberto às 17h20min. Caso os pais necessitarem buscar seus filhos com
antecedência enviar um comunicado por escrito à professora via agenda ou solicitar e aguardar na Secretaria
para ser atendido.

- Quando os pais necessitarem que outra pessoa estranha busque seu filho (a), deverão enviar um comunicado
por escrito para a professora via agenda ou conversar pessoalmente com a mesma.
- Sempre que seu filho (a) necessitar faltar às aulas, justificar através de comunicado à professora.
- Caso haja a mudança de endereço, telefone e e-mail fazer a devida alteração na secretaria da escola.
- O acompanhamento das atividades de seu filho (a) é essencial, assim saberão de seu progresso ou dificuldades
na aprendizagem.
- É obrigatório o uso de uniforme completo, diariamente.
- Seu filho (a) deverá trazer diariamente a agenda, que é seu documento de identificação e comunicação junto à
Escola.
- Os pais ou responsáveis devem olhar diariamente a agenda e, caso haja comunicações da Escola, as mesmas
devem ser assinadas.
Material Escolar
Os pais deverão trazer o material de uso pessoal que consta na lista de materiais, desde o primeiro dia de aula.
Uniforme Diário e Obrigatório
- camiseta com logomarca da Escola (branca ou vermelha);
- calça azul, bermuda azul, saia azul e vestido;
- moletom com a logomarca da Escola;
- jaqueta com a logomarca da Escola;
- A melhor opção de calçado para uso escolar é o tênis, pois facilita aos alunos subirem e descerem escadas,
além de garantir a segurança necessária dentro da escola.
*Todos os pertences dos alunos deverão conter o nome escrito com caneta de tinta permanente.
Comunicação Escola/Família
A comunicação será feita através de:
- reunião de pais;
- entrega de avaliações;
- anotações na agenda escolar;
- conversas agendadas com a Coordenadora ou a Professora.
- contato on-line gennius@gennius.cdl-sc.org.br ou gennius@comecinho.com.br
- telefones: (49) 3566-1123 / (49) 3533-1424 / (49) 8415-3212
Lanche
- O lanche é oferecido pela Escola e o cardápio elaborado pela nutricionista, é enviado mensalmente via agenda.
Aniversários
- Os aniversários poderão ser comemorados no horário de lanche, desde que sejam agendados com a Professora
Tânia com no mínimo uma semana de antecedência.
- A intenção da comemoração é compartilhar esse momento especial na escola, não sendo permitido convites e
presentes.
- No caso de aniversários fora da escola, avisar a Coordenação com uma semana de antecedência (com saída às
17 horas).
- É de inteira responsabilidade dos pais do (a) aniversariante a organização do transporte e comunicado aos
demais pais da turma com antecedência.

Avaliação
- As crianças serão avaliadas de forma descritiva, através da observação diária, nos aspectos cognitivo,
psicomotor e sócio-emocional.
- A avaliação será feita semestralmente para todos os níveis da Educação Infantil e entregue aos pais através de
uma conversa com os professores de forma individual para que sejam informados sobre o desenvolvimento de
seu filho (a).
- A proposta da nossa Escola é proporcionar aos pais que nos procuram um ambiente tranquilo e feliz aos seus
filhos (as), onde eles possam aprender brincando, porque, antes de tudo, são crianças.
Viroses
- A sugestão é que ao observar sintomas de febre, vômito ou diarréia mantenham seus filhos em casa até que o
ciclo deixe de ser transmissível para os demais amigos.
Calendário
Janeiro
22/01 – Retorno Coordenação Administrativa e Pedagógica
29/01 – Início das atividades com os professores da Educação Infantil e Período Integral
29/01 a 02/02 – Planejamento e organização para 2018 (Educação Infantil e Período Integral)

Fevereiro
01/02 – Início das atividades com os professores do Ensino Fundamental I e II
01/02 a 09/02 – Planejamento e organização para 2018 (Ensino Fundamental I e II)
05/02 – Início das Aulas (Educação Infantil e Período Integral)
12/02 e 13/02 – Recesso de Carnaval (Não haverá aula para a Educação Infantil, Período Integral e Ensino
Fundamental I e II)
14/02 – Início das Aulas (Ensino Fundamental I / Aula normal para a Educação Infantil e Período Integral)
15/02 – Início das Aulas (Ensino Fundamental II)

Março
01/03 – Aniversário do Município (Feriado)
05/03 – Início do Projeto Páscoa Solidária
29/03 – Festiva de Páscoa
29/03 – Aula normal para a Educação Infantil e Período Integral
30/03 – Paixão de Cristo (Feriado)

Abril
01/04 – Páscoa
16/04 a 20/04 – XI Semana Literária (Educação Infantil e Ensino Fundamental I)
19/04 – III Café com Leitura (Ensino Fundamental II)
*Avaliações Bimestrais (o cronograma será enviado através da agenda ou e-mail)

Maio
01/05 – Dia do Trabalho (Feriado)
07/05 a 11/05 – Festiva do Dia das Mães (Educação Infantil)
13/05 – Dia das Mães
31/05 – Corpus Christi (Feriado)

Junho
01/06 – Recesso Escolar (Não haverá aula para a Educação Infantil, Período Integral e Ensino Fundamental I e
II)
22/06 – Festa Junina (Ensino Fundamental I e II)
23/06 – Festa Junina (Educação Infantil)
*Avaliações Bimestrais (o cronograma será enviado através da agenda ou e-mail)

Julho
13/07 a 29/07 – Recesso Escolar para o Ensino Fundamental II
14/07 – Festa da Família (Ensino Fundamental I)
14/07 a 29/07 – Recesso Escolar para o Ensino Fundamental I
23/07 a 27/07 – Recesso Escolar para a Educação Infantil e Período Integral
23/07 a 27/07 – Colônia de Férias
30/07 – Volta às Aulas (Educação Infantil, Período Integral e Ensino Fundamental I e II)

Agosto
06/08 a 10/08 – Festiva do Dia dos Pais (Educação Infantil)
10/08 – Festiva do Dia do Estudante (Ensino Fundamental II)
12/08 – Dia dos Pais

Setembro
03/09 a 06/09 – Semana da Pátria
07/09 – Independência do Brasil (Feriado)
*Avaliações Bimestrais (o cronograma será enviado através da agenda ou e-mail)

Outubro
08/10 a 11/10 – Atividades Comemorativas da Semana da Criança
12/10 – Nossa Senhora Aparecida (Feriado)
15/10 – Dia dos Professores (Feriado)

31/10 – Halloween (Atividades comemorativas realizadas na disciplina de Inglês do Grupo 4 ao 5º ano)

Novembro
02/11 – Finados (Feriado)
15/11 – Proclamação da República (Feriado)
*Avaliações Bimestrais (o cronograma será enviado através da agenda ou e-mail)

Dezembro
07/12 – Noite Cultural
06/12 – Último dia de aula para alunos com média 7,0 (Ensino Fundamental II)
10/12 e 11/12 – Revisão para Exames (Ensino Fundamental II)
12/12 e 13/12 – Exames para o 9º ano
12/12 a 14/12 – Exames para 6º, 7º e 8º ano
12/12 – Último dia de aula para alunos com média 7,0 (Ensino Fundamental I)
13/12 e 14/12 – Exames para o Ensino Fundamental I
13/12 – Formatura Educação Infantil – Grupo 5
14/12 – Formatura Ensino Fundamental II – 9º ano
17/12 – Entrega de Boletins (Ensino Fundamental I e II)
19/12 – Último dia de aula (Educação Infantil)
20/12 – Entrega dos relatórios da Educação Infantil para os pais
21/12 – Organização da escola e encerramento com os professores
25/12 – Natal
31/12 – Dia da Esperança

*Caso for necessário, durante o ano letivo, algumas datas poderão ser alteradas.

