
MONTEIRO/ANGLO
Educação Infantil - do Minimaternal e Maternal à Fase 3

1. Direção, Coordenação e Corpo Docente:
a) A responsável pela direção é a Professora Aneliza de Souza Ferraz Abreu e a coordenadora do curso de Educação Infantil no

Colégio Monteiro Lobato/Anglo é a professora Cristiane de Campos Maciel Rodrigues que estará à disposição dos pais e alunos
durante todo o ano letivo.  O horário de atendimento da coordenação é de segunda à sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. Para
melhor organização, orientamos que as reuniões com a coordenadora ou com algum professor que participe do corpo docente
sejam agendadas previamente.

b) Professores da Educação Infantil:

2.  Carga Horária:
a)  O curso  do

Minimaternal, Maternal e Fase 1 estrutura-se em 198 dias letivos e os cursos das Fases 2 e 3 estrutura-se em 200 dias letivos,
compreendendo-se, basicamente, de aulas no período de segunda à sexta-feira. O calendário anual está anexado na contracapa do
caderno de recados. 

3. Entrada e Saída de alunos:

 Entrada: 13h
 Saída: 17h20

a) Solicitamos que sejam respeitados os horários de entrada e saída dos alunos. Caso haja algum imprevisto, pedimos aos pais que
entrem em contato com a secretaria do Colégio, ou através do diário de classe, que deverá permanecer na mochila da criança. Os
alunos somente serão entregues aos pais ou pessoas autorizadas.

4. Período de Adaptação:

a) Para os alunos das turmas do Minimaternal haverá um período gradativo de adaptação.

DIAS DA SEMANA HORÁRIO DE SAÍDA

Dia 29/01, quarta-feira 15h

Dia 30/01, quinta-feira 15h30

Dia 31/02, sexta-feira 16h

5. Comunicação entre família e escola via caderno de recados.
a)  O  caderno  de  recados  terá  um  envelope  na  contracapa  onde  serão  colocados  os  comunicados  mais  extensos.  Quando

enviarmos esse tipo de bilhete, haverá um carimbo específico na página referente ao dia do envio, como indicativo de que há
informação importante. Esses comunicados devem ser retirados do envelope e ficar sob os cuidados da família. Já quando o bilhete
for mais simples e curto, o mesmo será colado.

6. Uniforme Escolar:
a) O uso do uniforme escolar é obrigatório. Todas as peças dos uniformes deverão estar identificadas com o nome da criança.

7. Controle de entrada e saída:
a) A entrada dos alunos dar-se-à pelo portão do prédio da Educação Infantil e será acompanhada por funcionários da escola, no

período entre 12h45 e 13h. Após esse horário, os pais deverão acompanhar as crianças até a secretaria, quando um funcionário se
encarregará de encaminhar a criança à sua sala de aula.

b) No horário da saída, os pais deverão aguardar, pois as crianças serão chamadas pelo sistema de som e levadas até os pais.
c) Toda sexta-feira, as crianças aguardarão os pais nas salas de aula. 

8. Lanche:
a) A escola conta com o espaço do refeitório, que é utilizado pelas turmas para o horário do lanche e para as aulas de culinária.

TURMAS PROFESSORES

Minimaternal e Maternal Fernanda Cristina Cardoso

Fase 1 Simone Gaetan

Fase 2 Camila Nascimento de Freitas

Fase 3 Cristiane Sayure Koshikumo

Inglês Carolina Ponciano Gonçalves

Ed. Física – Fase 2 e Fase 3 Sandro Rodrigo de Oliveira

Música Paloma Montolio Batista

Professoras auxiliares Andréa Paniccia, Amanda Leite, Débora Tenório e Simone Furquim.
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- Maternal: 14h – lanche no refeitório

                                  16h – mamadeira (leite ou suco) na sala de aula
- Fase 1: no (1º semestre) 14h – lanche no refeitório

                                                            16h – mamadeira
- Fase 1: no (2º semestre) 15h – lanche no refeitório

Obs.: Após as férias, os alunos da Fase 1, passarão a lanchar às 15h, portanto não haverá a necessidade de se enviar a mamadeira.
- Fase 2 e Fase 3: 15h – lanche no refeitório

b) Orientamos que o cardápio do dia seja rigorosamente seguido.
- os sucos e/ou achocolatados deverão ser enviados em garrafinhas térmicas identificadas com o nome da criança.
- os bolos, pães e frutas do dia também deverão vir dentro de potes plásticos pequenos ou embrulhados em papel alumínio.

Atenção: Os produtos industrializados não devem vir em suas embalagens.

9. Sexta-feira Recreativa:
a) As sextas-feiras ficarão reservadas para brincadeiras tradicionais, projeto leitura e baú da fantasia. Desta forma, as crianças não deverão
trazer brinquedos de casa.

10. Festa de Aniversário:
a) As festas de aniversário não poderão acontecer no Colégio, pois há prejuízo às atividades das turmas. Contamos com a compreensão

dos Senhores quanto a essa determinação.
b)  No caso de convites de aniversário  entregues via  escola  (através de pedido das famílias),  solicitamos que esses  convites  sejam

enviados para todos os alunos da sala. Caso contrário, os convites devem ser entregues diretamente às famílias dos alunos convidados.

11. Projeto Musicalização:
O trabalho da aula de música na EI acontecerá uma vez por semana com uma profissional da área. E tem como objetivo contribuir para o

desenvolvimento psicomotor, social, cognitivo e linguístico, favorecendo o processo de construção do conhecimento, o desenvolvimento
da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, da memória, da concentração e da atenção.

12. Projeto de Inglês – Spelling Bee
Através  da propostas Spelling Bee o inglês  fará  parte  do dia  a  dia  dos  alunos de forma lúdica,  divertida e  estará  relacionado ao

tema/conteúdo da apostila.
As aulas abordarão diferentes áreas de conhecimento e terão como base uma abordagem comunicativa, levando o aluno a explorar,

experimentar e vivenciar um outro idioma naturalmente, realizando tarefas concretas do cotidiano.
 A professora titular da turma acompanhará as aulas, juntamente com a professora de Inglês.
Os alunos das Fases 2 e 3 continuarão tendo duas aulas de Inglês que já fazem parte do currículo escolar.

13. Orientações específicas:
a) Minimaternal e Maternal

 Para as crianças do Minimaternal e Maternal, enviaremos as informações sobre o dia-a-dia da criança (sono, lanche, mamadeira e
trocas), através do caderno de recados.

 Orientamos para que as crianças tragam, diariamente, uma troca completa do uniforme (calça ou bermuda, camiseta,
agasalho, meias e sapatos).

Solicitamos que a professora seja prontamente informada quando a criança iniciar o período de retirada da fralda. Desta forma, 
poderemos colaborar mais efetivamente deste processo. Neste período, excepcionalmente, deverão ser enviadas à escola, diariamente, 
mais trocas de roupas, meias e sapatos. 

b) Fase 2 e Fase 3
 Os alunos das turmas acima terão, semanalmente, 2 aulas de Inglês e 2 aulas de Educação Física. Tais aulas serão realizadas com

base nos temas norteadores trazidos pelas apostilas do Anglo, interdisciplinando suas atividades. Os horários encontram-se em
anexo. 

 O uso do tênis faz-se obrigatório como medida de segurança não apenas nas aulas de Educação Física. As turmas desenvolvem
diariamente atividades ao ar livre (parque, pátio e quadra de esportes).

14. Reuniões e atividades extras:
a) As reuniões de pais e mestres ocorrem a cada bimestre, momento em que as professoras relatam o desenvolvimento do grupo.

Porém, se houver necessidade de se tratar de situações específicas, a professora entrará em contato com a família. Da mesma forma, é
possível  às  famílias,  através  do diário  escolar  ou  da  secretaria  do Colégio,  um agendamento com  a  professora  da  turma ou com a
coordenadora.

b) O relatório do desenvolvimento coletivo e individual será enviado às vésperas da reunião de pais.

15. Livros Paradidáticos:
a) O livro paradidático faz parte dos trabalhos pedagógicos realizados em sala de aula com atividades individuais e coletivas, portanto,

utilizado diariamente, compondo o cantinho da leitura, juntamente com outros títulos.

16. No site da escola www.monteiroanglo.com.br, constam os seguintes itens:
a) Calendário anual.
b) Síntese das normas.
c) Fotos dos passeios e eventos.
d) Cardápio.
e) Listas de Materiais.

http://www.monteiroanglo.com.br/
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