
 

 

 

Educação Infantil 
 

Srs Pais e/ou Responsáveis, 
Iniciamos mais um ano letivo e para o Colégio Via Sapiens esse é um momento importante 
para estabelecer as relações entre escola e famílias. 
Sabemos da importância da construção de valores e atitudes na faixa etária dos seus filhos. É 
nessa fase que bons hábitos podem ser construídos e direitos e deveres começam a ser 
percebidos e valorizados na relação com os amigos. 
Pedimos a leitura atenta desse material para que nossa parceria possa ser enriquecida. 

 

Horários 

Entrada das 7h30 às 8h pelo portão 2, na rua lateral, próximo ao ginásio e piscina. 
Início da aula: 8h. Após 8h30 a entrada será pelo portão principal. 
Saída às 12h. Após esse horário as crianças aguardarão os pais em uma sala da Ed. Infantil. 
A assiduidade e a pontualidade são muito importantes para criar em nossas crianças a 
responsabilidade e o compromisso, fundamentais para a vida futura. 
Iniciamos nossa manhã com a Hora da Roda, momento em que estabelecemos a rotina do dia 
e discutimos assuntos importantes para o grupo. 
Pedimos especial observância a este item, pois a entrada com atraso provoca uma interrupção 
inicial que prejudica o desenvolvimento dos trabalhos, além da não participação da criança 
nesta atividade. 
 

Atrasos e Faltas 

Atrasos: O atraso é uma exceção e não uma norma social aceitável. Os atrasos e faltas são 
registrados no relatório individual do trimestre. 
Faltas: Pela legislação a frequência dos alunos deverá ser igual do período letivo ou superior a 

75%. 
 

Saída – Procedimento 

Com o objetivo de zelar pela segurança de nossos alunos, solicitamos aos senhores pais ou 
responsáveis que observem com atenção os itens abaixo. 
A criança só poderá deixar o colégio acompanhada pelos pais ou responsáveis devidamente 
autorizados. 
Mudanças de rotina deverão ser notificadas. 
Quando houver a necessidade da criança ter sua saída antecipada, os pais devem preencher e 
assinar uma autorização na secretaria e entregá-la na sala ao buscarem a criança ou enviar 
autorização pela agenda. 
Quando não houver qualquer tipo de autorização, a criança não será liberada. 

 

 

Uniformes 

O uso do uniforme é obrigatório; ele oportuniza o reconhecimento da criança, e contribui para a 
sua segurança. 
Os uniformes podem ser adquiridos na secretaria (loja ao lado do portão de entrada principal). 
Para evitar problemas com uniformes trocados ou perdidos, todas as peças devem ter o nome 
completo do aluno com tinta à prova d’água. 
O Colégio não pode se responsabilizar por uniformes perdidos, mas se empenha em ajudar a 
encontrá-los, tendo o local de achados e perdidos no saguão de entrada. 
 
As crianças deverão usar tênis. O uso de sandálias ajustadas aos pés será permitido no verão. 
O uso de chinelos só será permitido em caso de machucados no pé, ou dia do AquaVia.  
 



 

 
 
 
 
 
No inverno será permitido o uso de agasalhos extras somente na cor Azul Marinho e no caso 
de outra cor apenas embaixo do uniforme. 
O departamento de Orientação notificará a família, em caso da falta de uniforme. 

 

Comunicação 

No decorrer do ano letivo, o colégio se comunicará com os pais por meio de circulares, bilhetes 
e informativos, que serão enviados através do aplicativo. A agenda funcionará como meio de 
comunicação entre a família e a escola e deve ser assinada todos os dias pelos responsáveis. 
Observação: Importante baixar o aplicativo. Caso tenha dúvidas, entrar em contato com o 
colégio. 

 

Medicação 
 

Caso a criança tenha que tomar algum remédio, os pais ou responsáveis deverão trazê-lo em 
saco plástico transparente, com identificação, dosagens e horários, acompanhada da receita 
médica ou do termo de autorização para medicação na agenda. De forma alguma o colégio 
ministrará medicamentos sem a devida autorização. 

 

Doenças 

É proibida por lei a permanência de crianças portadoras de moléstias infecto contagiosas no 
colégio. Em caso de suspeita entraremos em contato com os pais ou responsáveis a fim de 
buscarem a criança para confirmação do diagnóstico. Caso a criança apresente febre ou dor 
durante o horário de permanência na escola, os responsáveis serão informados a fim de 
buscarem a criança para dar-lhe o devido atendimento. 
Alertamos os senhores pais para que verifiquem sempre a cabeça de seus filhos, a fim de 
evitar epidemias ou surtos de piolhos e lêndeas no colégio. 
Solicitamos aos pais que informem ao colégio qualquer tipo de doença que seu filho apresente. 
 

Lanche 

O Projeto Pedagógico da Educação Infantil inclui um trabalho intenso na área da educação 
alimentar com a finalidade de fazer com que as crianças compreendam a importância da 
alimentação saudável e que nessa fase de desenvolvimento e criem hábitos alimentares que 
permanecerão se forem cultivados. 
 
Por isso  recomendamos que o lanche contenha alimentos nutritivos e saudáveis (frutas, sucos 
naturais, pão, queijo, etc) evitando o consumo de refrigerantes, salgadinhos industrializados e o 
excesso de doces. O consumo de chicletes não é permitido. 
O lanche pode ser comprado na cantina da escola ou trazido de casa em lancheira própria com 
identificação e deve ser acompanhado de um guardanapo ou toalha para colocá-lo na mesa. 
Caso esse guardanapo seja de tecido, sua troca deve ser diária. O restante do lanche (quando 
possível) será devolvido, desta forma os pais poderão acompanhar a alimentação das crianças. 
 

Aniversários 

A comemoração do aniversário dos alunos poderá ser feita na escola, na hora do lanche, 
desde que os pais marquem a data com antecedência de uma semana com a professora. 
Os pais do aniversariante podem providenciar: salgados e/ou sanduíches, sucos, bolo, 
guardanapos de papel, pratos, copos e garfinhos descartáveis. 
A lembrancinha é opcional. Caso sejam enviadas lembrancinhas pede-se não incluir chicletes, 
balas de difícil mastigação, brinquedos muito pequenos e qualquer objeto que possam causar 
engasgos ou acidentes. 



 

 
 
 
 
 
Não é necessário enviar convite, pois é dia letivo e todos já estarão aqui. 
Para não incentivar o consumismo, não há necessidade de envio de presentes. 
Nesse dia, os amigos da sala presentearão o aniversariante com desenhos de sua autoria. 
Nesta ocasião não será permitida a permanência de pais ou familiares na escola, apenas 
irmãos que também forem alunos poderão participar. 
As professoras poderão fotografar a festa; basta enviar os equipamentos e as orientações. 
Caso a festa aconteça fora do Colégio, mas a saída seja à partir do Via Sapiens, toda e 
qualquer responsabilidade fica por conta da família que deve organizar a saída, o transporte, 
com autorização dos pais dos alunos convidados e somente após o término do período de 
aula. 

  

Dia do Brinquedo 

Às sextas-feiras os alunos poderão trazer de casa um brinquedo para compartilhar com o 
grupo. O objetivo é promover a socialização, o respeito e a cooperação entre as crianças. 
Orientamos que brinquedos de alto valor, pontiagudos e eletrônicos sejam evitados. 
A escola não poderá se responsabilizar por danos causados nesses objetos. 
 

 

Atendimento aos Pais  
A Direção, Coordenação, Orientação Educacional e Professores estarão à disposição dos Srs. 
Pais sempre que se fizer necessário desde que seja marcado o horário com antecedência. 
O Colégio também solicitará um horário com os pais quando considerar necessário. 
Se os senhores pais precisarem falar diretamente com os professores, solicitamos que não o 
façam durante o período de aulas ou após o sinal de entrada, esse é um importante momento 
de acolhida às crianças quando, as professoras voltam a atenção aos alunos. 
 

Lição de Casa 

Os alunos da Educação Infantil terão Lição de Casa para reforçar o aprendizado e desenvolver 
o senso de responsabilidade: cuidar da atividade, entregar para a professora em ordem e na 
data combinada. 
Para o aluno, a lição de casa permite que ele aprimore habilidades como associar, relacionar, 
produzir, criar e ainda, experimentar o conhecimento. 
Vamos juntos desenvolver e incentivar a autonomia auxiliando na formação de hábitos 
saudáveis de estudo. 
 
 

Avaliação da Educação Infantil 

O Projeto Pedagógico do Colégio Via Sapiens, de acordo com o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, entende que a avaliação é um processo que permite à 
professora registrar as condições de aprendizagem, seus avanços e suas demandas. 
A Avaliação do desenvolvimento de aprendizagem é um processo contínuo, cumulativo, 
formativo e faz parte de uma prática investigativa, intencional e reflexiva que considera as 
atividades da criança comparando-a  com as anteriores da própria criança. 
Não são dadas notas na Educação infantil. Ao final de cada trimestre os pais receberão um 
relatório com as informações mais importantes sobre o desenvolvimento cognitivo e social de 
seu(a) filho(a) que será elaborado a partir de observação, sondagens e registro diário da 
professora. 
Os registros das professoras terão papel importante na avaliação do processo. 
A frequência dos alunos deverá ser igual ou superior a 75% do período letivo para que o aluno 
seja considerado apto para o próximo ciclo. 
 



 

 

 

 

Reunião de Pais e Mestres 

Além da reunião, que acontece no início do ano letivo, o colégio realiza a cada trimestre uma 
reunião coletiva para que os pais possam acompanhar o trabalho realizado em sala de aula e o 
desenvolvimento do grupo. Nesta reunião não realizamos atendimentos individuais, caso sejam 
necessários agendaremos em outra data. 
As datas dessas reuniões coletivas seguem no calendário do ano letivo e serão confirmadas ao 
longo do ano. 

                                 
Estudos de Meio 

As saídas pedagógicas são importante complemento do trabalho realizado em sala de aula, 
Todas as possíveis saídas serão comunicadas com antecedência. As crianças só participarão 
mediante autorização por escrito dos pais ou responsáveis. 
 
 

Recursos Tecnológicos  
O uso da tecnologia na educação já é consenso. Os serviços obtidos, a partir do seu acesso, 

agilizam a comunicação e permitem o aprimoramento do aprendizado. 

 

Aplicativo Via Sapiens  

Como? Digite na AppStore (iPhone) e na Play Store (Android) o nome da Escola - Via Sapiens 

– para encontrar o Aplicativo. 

O que? Comunicados, Orientações, Convites para Eventos escolares, Rotina escolar - Avisos 

sobre falta de: lição de casa, uniforme, documentação, Envio de relatórios ( Ed. Infantil e 

Fundamental I). 

 

Site do Colégio 

Como: www.viasapiens.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O que? calendário, lista de material, notícias,  acesso aos serviços complementares, manual 

de orientações ... 

 

Portal Anglo 

Como? acessar pelo site do Colégio (www.viasapiens.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


