






































































e) No ano letivo de 2018 o professor poderá ter no máximo duas faltas na Formação
Continuada, totalizando 08 horas, que deverão ser compensadas da banca de horas. As
faltas cuja carga horária não forem recuperadas até o dia 15 domês seguinte ao daFormação
e/ou as que ultrapassarem este limite serão registradas como falta não justificada – FNJ.

f) A certificação oferecida pela SME, referente à Formação Continuada será de nomáximo
40 horas.

g) Professor com carga horária de 44 horas semanais e que trabalha em duas escolas,
deverá participar das reuniões pedagógicas em cada escola.

h) Professor com carga horária de 44 horas semanais e que trabalha somente em uma
escola, deverá participar da reunião pedagógicamensal e será convocadomais três horas,
pelo Diretor da Escola, a cumprir as horas destinadas à reunião para trabalhos referentes
à Escola. Caso contrário será lançada falta não justificada (FNJ).

i) Faltas legalmente possíveis:

� Licença Saúde, Licença Prêmio, Licença Interesse, Licença Saúde Família, Licença
Paternidade, Licença Maternidade, Licença Casamento, Licença Luto e Licença Judicial
justificam a falta.

�LicençaEstudo:deverá ter requerimentoeportariaprevendoacompensaçãodacargahorária.

j)AsEscolas encaminharãomensalmente, até o dia 16 o relatório das reuniões pedagógicas
para o departamento de Coordenação Pedagógica da SME.

k) As Escolas encaminharão mensalmente até o dia 16 a lista da convocação e presença
de seus professores, das reuniões pedagógicas, para o departamento Administrativo da
SME.

2º. Compensação de horas trabalhadas - a autorização para a antecipação de carga
horária e para a compensação somente poderá acontecer na conveniência do serviço e
mediante autorização do superior hierárquico (Diretor da Escola).

a) A Banca de Horas não poderá ultrapassar 20 horas (Ordem de Serviço nº 001/2010).

b) Para compensação de horas da banca, somente terá direito quem possuir saldo até o
dia 15 de cada mês.

DETERMINAÇÕES DO RJU,
PLANO DE CARREIRA

RJU – Regime Jurídico Único – Lei Complementar nº 133 de 12/11/2013.
Plano de Carreira do Magistério – Lei Complementar nº 140 de 27/05/2014.

1º. O regime normal de trabalho dos profissionais da educação será de 22 (vinte e duas)
horas semanais sendo que, àqueles que tiverem regência de classe, as atividades de
interação com os alunos serão de no máximo 2/3 da composição da jornada de trabalho.

a)Na composição da jornada de trabalho, parte desta deverá ser destinada para as horas
atividades, as quais serão reservadas para preparação de aulas, estudo, formação
pedagógica, planejamento, contatos com a comunidade e avaliação do trabalho didático,
bem como atender as reuniões pedagógicas e prestar colaboração com a Administração
da escola e outras atividades a serem realizadas na forma definida pelo respectivo projeto
político-pedagógico. (Art. 23 § 1°).

b)Ocumprimentodashorasatividadesestão regulamentadasnoDecretoMunicipal n° 091/13
de 17 demaio de 2013, as quais, serão, preferencialmente desenvolvidas na escola ou em
atividades programadas pela equipe gestora da escola e/ou Secretaria Municipal de
Educação.

c) Os professores deverão estar preferencialmente presentes em todos os Conselhos de
Classes, nas Escolas em que atuam. Na coincidência de horário, opta-se pela primeira
convocada.

d) As horas atividades serão preferencialmente desenvolvidas na escola ou em atividades
programadas pela Secretaria Municipal de Educação, assim distribuídas.

Reuniões Pedagógicas/Administrativas convocadas pela Escola serão, no mínimo,
10 (dez) durante o ano, com no mínimo 3 (três) horas de duração.

Formação Continuada pela SME serão de, no mínimo, 20 horas/ano, preferencialmente na
2ª quarta-feira do mês. O controle do registro da frequência é realizado pela SME.

 Formação Continuada pela Escola serão de, no mínimo 20 (vinte) horas/ano. O
controle de registro da convocação e frequência é realizado pela Escola e encaminhado
para a SME, até o dia 16 do mês subsequente ao ocorrido e não devem ocorrer em dias
das Reuniões Pedagógicas.



7.3. Para fins de percepção do vale-alimentação, serão efetivos somente os dias úteis
trabalhados. 

8º. LP – Licença Prêmio: 02 (dois) meses a cada cinco anos ininterruptos de serviço
prestado ao Município, com remuneração.

9º.  Mudança de Nível - O profissional de educação terá direito de mudança de nível, no
mês seguinte ao que requerer e apresentar comprovante da nova titulação, desde que
tenha solicitado a inclusão na previsão orçamentária até 1º de outubro do exercício
anterior, mediante requerimento acompanhado de comprovante da perspectiva de
conclusão do Curso. ( § 1º e 2º, do Artigo 19 – Plano de Carreira)

10º.  Licença para Estudos: Poderá ser concedido horário especial ao servidor estudante
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, desde
que não haja prejuízo ao exercício do cargo. Art. 163, § 1º e 2º - RJU 

§ 1º. Para efeitos do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na
repartição, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2º. O mesmo direito será assegurado ao Servidor que se inscrever em exame de
habilitação para curso superior.

11º. Promoção: As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício mínimo na
classe e merecimento (Quadro de Promoção de Professores), disponível na Escola. O
professor deverá protocolar requerimento padrão e documentação para avaliação na SME,
até o último dia útil do mês, para ter vigência a partir do mês seguinte ao completar o
tempo exigido. 

12°. Viagem de estudos: as escolas deverão observar a Ordem de Serviço 001/2014.

3º. O professor poderá participar de Seminários, Cursos,... de curta duração, até no
máximo de 50 horas, mediante compensação, tendo o direito a 01 (um) turno (professor
com carga horária de 22 horas semanais) e 02 (dois) turnos (professor com carga horária
de 44 horas semanais).

4º. Estágio Probatório de 36 meses - uma Comissão observará as seguintes questões:
assiduidade e pontualidade no exercício do cargo, dedicação no serviço, capacidade de
iniciativa e proatividade, eficiência no cumprimento das atribuições que lhe são pertinentes,
competência funcional, responsabilidade e relacionamento. Para os professores o Estágio
Probatório deverá ser exercido em sala de aula no efetivo exercício da função. As
avaliações acontecem a cada três meses de exercício, e é levado em consideração todo
o desempenho funcional do professor desde seu ingresso.

5º. Na Rede Municipal de Ensino não existe falta justificada, a não ser aquela concedida
através de Atestado Médico. 

6º. A falta não justificada acarreta em:

a) desconto do dia e a perda do repouso remunerado da semana;

b) interrupção da contagem do tempo de exercício para fins de promoção sempre que o
professor tiver 02 (duas) faltas.

OBS: A inassiduidade e a impontualidade habituais por parte do professor, poderá levar
a SME a pedir abertura de um processo administrativo, conforme o Regime Jurídico Único
do Servidor. 

7º.  Perde todo o vale-refeição o servidor que tiver falta não justificada e/ou suspenção
disciplinar.

7.1. De acordo com a lei n° 3.870 de 01 de fevereiro de 2011, os dias não trabalhados por
motivo de licença para tratamento de saúde e licença por motivo de doença em pessoa da
família, serão descontados, para fins de concessão de vale-refeição, até o limite de 05 (cinco)
ausências no mês, excedendo esse número, o servidor não fará jus ao benefício. Nos casos
de licença acidente em serviço o vale-refeição será concedido independente do período de
afastamento.

7.2.O servidor que tiver mais de 05 (cinco) atrasos ao serviço e/ou advertência disciplinar,
receberá somente a metade do valor total do Vale-Alimentação a que faria jus. 









ESCOLA:                                                                                        

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome do Aluno:                                                                                   

Endereço:                                                                   N°:                                                  

Bairro:                                       Cidade:                                                  

Telefone do Responsável:                                                                  

1-Nome:                                                  Tel.:                                                  

2-Nome:                                                  Tel.:                                                  

Local de Trabalho do Responsável e Telefone:

                                                                                                             

Em caso de urgência, avisar:

Nome:                                                     Tel.:                                                  

DADOS DA ESCOLA

Diretora:                                                                                                

Vice-Diretora:                                                                                         

Coordenadora Pedagógica:                                                                  

Telefone da Escola:                                                                              

E-Mail da Escola:                                                                                  



CUIDADOS COM A AGENDA

Olá! Sou sua Agenda Escolar e estou aqui para cumprir uma função
muito importante, enriquecer os vínculos entre a escola e os pais.
Levarei e trarei mensagens e observações que sempre deverão ser
assinadas pelo responsável. Como tenho que chegar inteira até o
final do ano, por favor cuidem muito bem de mim e não me deixem
esquecida por ai. 

Vamos compartilhar um bom ano escolar!



PAIS BRILHANTES SÃO FIRMES E AMOROSOS

• Chore com seus filhos e abrace-os. Isso é mais importante do 
que dar-lhes fortunas ou fazer-lhes montanhas de críticas.

• Não forme heróis, mas seres humanos que 
conheçam seus limites e sua força.

• Faça de cada lágrima uma oportunidade de crescimento.
• Estimule seu filho a ter metas.
• Lembre-se: conversar é falar sobre o mundo que nos cerca.
• Dialogar é falar sobre o mundo que somos.
• Abraçar, beijar, falar espontaneamente.
• Contar histórias.
• Semear idéias.
• Dizer não sem medo.
• Não ceder a chantagem.
• Para educar é necessário paciência.

Augusto Cury

O QUE A LEITURA PODE FAZER POR VOCÊ?

Bastam 15 minutos por dia mergulhando nos livros para você se dar
melhor nos estudos e na vida.

• Solta sua imaginação
• Estimula sua criatividade
• Aumenta seu vocabulário
• Facilita a escrita
• Simplifica a compreensão das coisas
• Ajuda na vida profissional
• Melhora a comunicação com os outros
• Amplia seu conhecimento geral
• Liga seu senso crítico na tomada

FONES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMEF AMÁLIA KERBER                                                              3332-8063
EMEF CARLOS GOMES                                                             99170-1408
EMEF NOSSA SENHORA DE LOURDES                                    3332-5596
EMEF SANTO ANTÔNIO                                                              3332-5597
EMEF ERNESTO JOÃO CARDOSO                                             3332-5283
EMEF VALDOMIRO GRACIANO                                                  3332-4103
EMEI CIRANDA DA ALEGRIA                                                       3332-5237
EMEI ARLINDO HERMES                                                            3332-5238
EMEI INFÂNCIA FELIZ                                                                  3332-3768
EMEI PEQUENO POLEGAR                                                         3332-3363



Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos
Brilhou no céu da Pátria nesse instante

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte

Em teu seio, ó Liberdade
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada
Idolatrada

Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce
Se em teu formoso céu, risonho e límpido

A imagem do Cruzeiro resplandece

Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso
E o teu futuro espelha essa grandeza

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil

Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada

Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido
Ao som do mar e à luz do céu profundo
Fulguras, ó Brasil, florão da América
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais

flores
"Nossos bosques têm mais vida"

"Nossa vida" no teu seio "mais amores"

Ó Pátria amada
Idolatrada

Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado
E diga o verde-louro desta flâmula
- Paz no futuro e glória no passado

Mas, se ergues da justiça a clava forte
Verás que um filho teu não foge à luta

Nem teme, quem te adora, a própria morte

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil

Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada

Brasil!

HINO NACIONAL BRASILEIRO
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada
Música: Francisco Manoel da Silva

Como a aurora precursora
do farol da divindade,
foi o Vinte de Setembro
precursor da Liberdade.

Estribilho:
Mostremos valor, constância,
nesta ímpia, injusta guerra
Sirvam nossas façanhas
de modelo a toda a terra.

Mas não basta pra ser livre
ser forte, aguerrido e bravo;
povo que não tem virtude
acaba por ser escravo.

Estribilho:
Mostremos valor, constância,
nesta ímpia, injusta guerra
Sirvam nossas façanhas
de modelo a toda a terra.

HINO RIO-GRANDENSE
Letra: Francisco Pinto da Fontoura
Música: Joaquim José de Mendanha

HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE
Melodia: Julia Kuhn
Letra: Daniel R. Kuhn

1.Campos de gado são hoje coxilhas douradas
Onde ondulam fartos e lindos trigais,
Que fazem da terra ações partilhadas.

Quem te conhece não te esquece jamais.

Refrão
Honra, Não-Me-Toque, ao teu nome se renda!

É orgulho do povo e de lídima glória
Do índio ao branco vem esta lenda,
Tem raízes profundas na tua história

És capital nacional da agricultura de precisão
E mereces nosso orgulho mais profundo
Não-Me-Toque, que me toca o coração
Tuas prendas te projetam para o mundo.

2. O Rio Grande, o Brasil e o mundo inteiro
Se encantam com a indústria e agricultura.
Te ufanas mostrando em magna feira
Teu trabalho e tecnológica fartura

Quem te conhece não te esquece jamais

3. O pioneiro do Planalto Médio fez seu ninho
Fez da união de vários povos sua cultura;
No ensino educa o jovem com carinho

Que com orgulho pisa o chão do seu futuro
Que te conhece não te esquece jamais.



TABUADATiras do Armandinho

O QUE FAZ O BOM ALUNO
• Participa das atividades propostas
• Se interessa pelo programa do ano
• Presta atenção nos professores e nos colegas
• Pergunta quando tem dúvidas
• Pesquisa os temas propostos em classe por conta própria
• Traz novos temas para discutir em classe
• Frequenta bibliotecas e empresta livros
• Ajuda quem tem mais dificuldade
• Respeita a equipe de educadores
• Conversa sempre sobre a escola com os pais

Tiras do Armandinho





MAPA DO BRASIL MAPA DO RIO GRANDE DO SUL



Art.82 º - USO DA AGENDA INCORPORADO AO MATERIAL DIÁRIO
A agenda escolar é considerada um documento e tem como objetivo ser um veículo de
comunicação entre a família e escola, informando qualquer ocorrido com o aluno.  A agenda
também será útil na comunicação e orientações dos pais com relação aos filhos (as) sobre
procedimentos a serem efetivados.

A agenda escolar é de extrema importância na rotina escolar e no que diz respeito às
atividades da escola. Para os alunos do Ensino Fundamental a agenda agrega importância
na responsabilidade do aluno em fazer as anotações das lições de casa. 

Ao receber a sua agenda, o aluno deverá identificá-la e passa a fazer parte do material
dos alunos da Rede Municipal de Ensino, sendo de uso obrigatório diário. 

Art. 83º - ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DO CELULAR PELOS ALUNOS
I- desligar o celular, sendo que o seu uso é expressamente proibido no horário de aula.

II- a Escola disponibilizará de uma Caixa, por turma, para guardar celulares desligados,
tablets, fones de ouvido e outros, que serão recolhidos pelo professor no início das aulas.
Os celulares serão devolvidos no recreio e no encerramento da aula.

III- caso o aluno se recusar a guardar, a Escola poderá recolher o aparelho, o qual será
devolvido apenas aos responsáveis.

Art 84º - ORIENTAÇÕES SOBRE AS CHEGADAS EM ATRASO NA ESCOLA
PELOS ALUNOS
I- No caso de qualquer atraso, o aluno deverá dirigir-se à Direção da Escola que fará o
registro na agenda e o encaminhará para a sala de aula. 

II- Todos os registros de atraso na agenda deverão vir assinados pelos responsáveis no dia
seguinte.

a) Quando ocorrerem 3 (três) atrasos, os pais serão comunicados pela agenda e ou
telefone, devendo comparecer à Escola.

b) Nas chegadas atrasadas após o recreio, o aluno deverá ter junto consigo a justificativa
pelo atraso, caso contrário serão contatados imediatamente os responsáveis e feito o
registro na agenda.

Seção II
ART. 86º- DAS MEDIDAS E NORMAS DISCIPLINARES APLICADAS AOS
ALUNOS
O descumprimento do artigo 81º acarretará na aplicação das seguintes medidas:

REGIMENTO ESCOLAR/2018
Seção I
DAS NORMAS DISCIPLINARES DA ESCOLA
ART. 81° - SÃO DEVERES DOS ALUNOS:

I - respeitar os professores, equipe diretiva, funcionários e colegas;

II - ser assíduo;

III - ser pontual;

IV - trazer a agenda diariamente;

V - conservar e cuidar do patrimônio da Escola;

VI - entregar correspondências escolares aos pais ou responsáveis;

VII - comprometer-se integralmente com as atividades propostas pelo professor; 

VIII - organizar previamente todo o material escolar básico para cada aula; 

IX - utilizar em aula somente os materiais solicitados pelos professores;

X - não se apropriar de materiais que não lhe pertencem; 

XI - não portar e consumir bebidas alcoólicas, cigarros e qualquer outro tipo de substâncias
entorpecentes; 

XII - permanecer na sala de aula e sair somente com autorização do professor;

XIII - aguardar o professor ordenadamente no local indicado pela Escola, para o início das
aulas;

XIV - sair de forma organizada e com calma para o lanche, para o recreio e término da aula;

XV - moderar as expressões de afeto nas relações de namoro nas dependências da Escola; 

XVI - vestir-se de forma adequada para o ambiente escolar; 

XVII - consumir lanches somente no horário do recreio;

XVIII - retirar livros na biblioteca, somente acompanhado do professor ou um responsável pela
Equipe Diretiva da escola; 

XIX - os livros didáticos deverão ser devolvidos no final do ano letivo ou em caso de transferência,
em bom estado de conservação, conforme Termo de Responsabilidade de Utilização de Bem
Público, assinado pelo responsável do aluno (a).



Parágrafo Único - Conforme a gravidade do ato infracional, a Equipe Diretiva poderá
alterar a sequência das aplicações previstas acima.

ART. 96° - SÃO DEVERES DA FAMÍLIA/RESPONSÁVEIS:
I - orientar continuamente os filhos sobre boas maneiras, estabelecer limites e regras, evidenciar
o respeito à autoridade e desta forma, contribui para a formação básica do cidadão;

II - comparecer na Escola em caso de convocações e convites (salvo casos especiais); 

III - acompanhar diariamente os registros da agenda escolar do filho e assiná-los quando
solicitado;

IV - acompanhar o rendimento escolar do filho, buscando juntamente com a Escola e Equipe
Técnica e RAE (Rede de Apoio a Escola), alternativas para melhorar o desempenho escolar.

V - responsabilizar-se pelo encaminhamento do material escolar necessário;

VI - justificar as faltas do filho à Equipe Diretiva;

VII - dirigir-se primeiramente à Escola para esclarecimentos em caso de dúvidas e problemas; 

VIII - manter atualizadas as informações referentes ao endereço residencial e telefone de contato;

IX - conhecer a Proposta Político Pedagógica e o Regimento Escolar, envolvendo-se na
dinamização e prática;

X - responsabilizar-se pelas informações fornecidas no ato da matrícula;

XI - informar a Escola sobre as condições de saúde do filho;

XII - participar das atividades promovidas pelo Círculo de Pais e Mestres e Conselho Escolar,
acompanhando e fiscalizando as instâncias representativas dos pais e ou responsáveis;

XIII - justificar na agenda do filho, casos de atrasos e de saídas antecipadas;

XIV - responsabilizar-se pelo acompanhamento e encaminhamento a tratamento especializado;

Parágrafo Único - No descumprimento minimamente culposo dos deveres inerentes ao
poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, na garantia do direito à educação do(s)
infante(s) (artigo 249 da Lei nº 8.069/90), a Equipe Diretiva em articulação com a RAE deverá
expedir ofício ao Conselho Tutelar, comunicando a situação e remetendo cópias dos
documentos necessários (atas, correspondências com o devido recebimento pelos
pais/responsáveis, etc.), para os fins do ajuizamento da cabível representação.

I - Em caso de dano ao patrimônio público, os pais e/ou responsáveis do aluno serão chamados
à Escola para em comum acordo com a Equipe Diretiva, resolver a situação. Caso não haja
acordo serão tomadas medidas legais, como o registro de Boletim de Ocorrência;

II - objetos estranhos às aulas ministradas serão retirados pelos professores e somente
entregues aos pais;

III - alunos com vestuário inadequado para o ambiente escolar, serão advertidos oralmente e a
Escola disponibilizará de outra vestimenta;

IV - em caso de dano ou extravio de livros da biblioteca, será cobrada a reposição de um livro
que se equipare ao mesmo;

V - o aluno que não realizar provas ou não entregar trabalhos na data marcada deverá
apresentar justificativa convincente pelos responsáveis, por escrito na agenda, ou atestado
médico para combinar outra data. O prazo máximo para a apresentação da referida justificativa
ou do atestado médico deverá acontecer até 03 (três) dias após a data estipulada para entrega
do trabalho ou realização da Prova. Caso isso não ocorra o aluno perderá o direito de fazer
nova avaliação; 

VI - em caso de desaparecimento de materiais ou objetos será acionada autoridade competente
através do registro de Boletim de Ocorrência;

VII - o aluno que desrespeitar e não cumprir as normas receberá, conforme determinação da
Equipe Diretiva, nesta ordem:

a) advertência oral;

b) advertência escrita e solicitação de comparecimento dos pais ou responsáveis na Escola;

c) encaminhamento à Equipe Técnica (Psicóloga e Assistente Social da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desporto);

d) encaminhamento de um relatório ao Conselho Tutelar e ou à Promotoria Pública, conforme
a gravidade dos casos;

e) suspensão de até de três dias da sala de aula, conforme a gravidade da infração, com o
comparecimento dos pais ou responsáveis na Escola;

f) encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar ou Promotoria de Justiça;

g) em casos de infração legal, poderá ser solicitada a presença da Brigada Militar com a
realização do registro de um Boletim de Ocorrência e ou do Conselho Tutelar;



CONTROLE DE TEMAS E TAREFAS CONTROLE DE TEMAS E TAREFAS



CHEGADAS ATRASADAS CHEGADAS ATRASADAS
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ESCOLA:                                                                                        

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome do Aluno:                                                                                    

Turma:                                      Turno:                                                 

Endereço:                                                                       N°:               

Bairro:                                     Cidade:                                              

Data de Nascimento:                                                                            

FILIAÇÃO/RESPONSÁVEIS
Nome do Pai:                                                                                       

Telefone:                                                                                                

Local de Trabalho:                                 Telefone:                                

Nome da Mãe:                                                                                           

Telefone:                                                                                                                   

Local de Trabalho:                                 Telefone:                                

Responsável:                                                                                              

Telefone:                                                                                                   

Local de Trabalho:                                 Telefone:                                



EM CASO DE ACIDENTES A ESCOLA DEVE

(   ) Telefonar para:                                                                               

(   ) Encaminhar o aluno para casa

(   ) Levar o aluno para socorro médico, ou:

(   )                                                                                                           

Grupo Sanguíneo:                                   Fator RH:                              

Tem algum tipo de alergia: (   ) sim  (   ) não   Qual:                                 

Cartão SUS:                                                                                          

Carteira de identidade:                                                                          

CPF:                                                                                                                

PESSOAS AUTORIZADAS A RETIRAR
A CRIANÇA DA ESCOLA

Nome:                                            Parentesco:                                     

Nome:                                            Parentesco:                                     

Nome:                                            Parentesco:                                     

Nome:                                            Parentesco:                                     

Nome:                                            Parentesco:                                     

Assinatura do Pai:                                                                                   

Assinatura da Mãe:                                                                                

Assinatura do Responsável:                                                                   

DADOS DA ESCOLA

Nome da Escola:                                                                                     

Endereço:                                                                                               

Telefone:                                                                                                   

E-Mail:                                                                                                      

Diretora:                                                                                                    

Vice-Diretora:                                                                                            

Coordenadora Pedagógica:                                                                       

Professores(as) de Referência:                                                              

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
ENTRADA MANHÃ: 06h50min, chegada até às 8 horas.
ENTRADA TARDE: 13 horas, chegada até 13h30min

TÉRMINO: 18 horas

FONES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
EMEF AMÁLIA KERBER                                                              3332-8063
EMEF CARLOS GOMES                                                             99170-1408
EMEF NOSSA SENHORA DE LOURDES                                    3332-5596
EMEF SANTO ANTÔNIO                                                              3332-5597
EMEF ERNESTO JOÃO CARDOSO                                             3332-5283
EMEF VALDOMIRO GRACIANO                                                  3332-4103
EMEI CIRANDA DA ALEGRIA                                                       3332-5237
EMEI ARLINDO HERMES                                                            3332-5238
EMEI INFÂNCIA FELIZ                                                                  3332-3768
EMEI PEQUENO POLEGAR                                                         3332-3363



ROTINA DA ESCOLA

Colar aqui

O QUE PRECISA TER NA MOCHILA DA CRIANÇA
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PAIS BRILHANTES SÃO FIRMES E AMOROSOS

• Chore com seus filhos e abrace-os. Isso é mais importante do 
que dar-lhes fortunas ou fazer-lhes montanhas de críticas.

• Não forme heróis, mas seres humanos que 
conheçam seus limites e sua força.

• Faça de cada lágrima uma oportunidade de crescimento.
• Estimule seu filho a ter metas.
• Lembre-se: conversar é falar sobre o mundo que nos cerca.
• Dialogar é falar sobre o mundo que somos.
• Abraçar, beijar, falar espontaneamente.
• Contar histórias.
• Semear idéias.
• Dizer não sem medo.
• Não ceder a chantagem.
• Para educar é necessário paciência.

Augusto Cury



PALAVRAS MÁGICAS!
O que está sendo ensinado às crianças sobre convivência social? Os bons modos, a
gentileza, o respeito, a consideração, a amabilidade, tudo isso são sinalizadores de uma
boa educação. Será que os pais estão prezando essas atitudes nos filhos?
Não existe uma idade certa para começar a educar os filhos. Desde o nascimento, os pais
já precisam tomar cuidados com suas atitudes. As boas maneiras não são na verdade
ensinadas, elas são “incorporadas” ou “imitadas”. Portanto, a partir do nascimento, a
criança começa perceber e tomar contato com o ambiente que a cerca e como ele funciona.
Mostrar aos filhos o que é certo ou errado e o que deve ou não ser feito parece uma tarefa
complicada. No entanto, atitudes simples já podem ajudar na formação da criança.
Nossos filhos, desde bebês, nos observam e seguem nossas ações como modelos. Então,
se nos relacionamos bem entre os adultos da casa e do seu convívio, demostramos regras
de boas maneiras. Saudar as pessoas ao chegar e quando se retiram, tratar todos com
respeito, dirigir-se às pessoas com palavras educadas e usar as palavras mágicas: “por
favor”, “com licença”, “obrigado” e “desculpe” são bons exemplos.
Para que os filhos reflitam a boa educação que recebem, também é necessário que os
pais aprendam a “chamar a atenção” das crianças no uso de palavras que traduzam as
boas maneiras e, além de tudo, orientar a criança quanto à forma de se comportar em
diferentes ambientes sociais.

Algumas dicas para ensinar as crianças no seu dia a dia:
• Use o “por favor” quando precisar pedir algo;
• Não se esqueça de frisar um agradecimento com um “obrigado (a)”

quando alguém lhe fizer um favor ou lhe der algo;
• Cumprimente todos com um “bom dia/ boa tarde/ boa noite”;
• Peça “desculpas” quando fizer algo que perturbe alguém, 

mesmo que não tenha sido proposital;
• Peça “licença” se precisar que lhe deem espaço para passar.
Os pais não podem jamais se eximir do seu papel de educadores. Para essa função não
existe férias, muito pelo contrário, quando a tarefa é educar, devem fazer hora-extra se
necessário for. Mesmo assim, não adianta só falar, é preciso educar pelo exemplo.
O educador francês André Bergé diz que: “Os defeitos dos pais são os pais dos defeitos

dos filhos”.

COMO DAR LIMITES PARA AS CRIANÇAS DE
ACORDO COM A IDADE

Engana-se quem pensa que um bebê não tem limites. A rotina, por si só, já é o primeiro
contato que seu filho tem com as regras da casa. Mas a maneira como elas são impostas
varia conforme a maturidade da criança. 

Entenda em que fase seu filho está e como funciona o limite em cada uma:

Até os 6 meses: ele não tem noção de que existem outras coisas além dele. Mas os
horários de banhos e mamadas são suas primeiras regras.

Até os 2 anos: seu filho começa a perceber o mundo e as pessoas ao seu redor, mas
ainda não sabe dividir – é a tradicional fase do “é meu!”. É nesse período que o “não”,
principalmente relacionado à segurança, passa a fazer parte mais ativamente da vida dele.
Porém, a criança nessa idade quase não entende essa palavrinha. Portanto, não ache que
isso será suficiente para que ela não ponha mais o dedo na tomada. Se for preciso, 
retire-a de perto do perigo.

Dos 3 aos 5 anos: é quando tem início os períodos de birra e da aquisição da fala, o
que permite mais argumentação – é a fase dos porquês. Por isso, vale usar uma explicação
mais elaborada, passando valores, questões morais e conceitos de bem-estar dela e do
outro.

Após os 6 anos: a autoridade dos pais começa a enfraquecer, pois passa a ser ainda
mais dividida entre professores, pais de amigos, e outros. Nessa idade, começa o contraste
das responsabilidades. Portanto, use a proibição somente nos casos em que a
argumentação não é suficiente. O elogio continua sendo poderoso, mas ele precisa ser
merecido. Isso não significa parabenizar só quando seu filho acertar, mas também quando
ele se empenhar para conseguir. Quanto mais velha a criança, mais trabalho dá para
colocar limites, mas nunca é tarde!

Por Fernanda Montano | com Giovanna Maradei 



LEMBRETES
• A agenda é o instrumento de comunicação entre a família e a escola, portanto
solicitamos aos pais que todos os bilhetes enviados pela escola sejam assinados;

• Qualquer dúvida sobre a criança e a escola, deverá ser esclarecida diretamente
com a Direção;

• Todo material da criança deverá estar identificado para que não ocorram trocas
(inclusive roupas e calçados);

• Festas de aniversário devem ser combinadas com antecedência, com a direção
da escola;

• É imprescindível a presença de, no mínimo, um responsável em reuniões,
quando solicitado, conforme regimento escolar;

• É indispensável respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela escola, tanto
na chegada quanto na saída;

• Em caso de feriados prolongados e recesso escolar há possibilidade de
negociação quanto ao funcionamento da escola (presença somente se não houver
quem cuide da criança);

• É importante que seja mantido na mochila/bolsa uma toalha pequena identificada
com o nome da criança e uma sacola plástica;

• Qualquer esclarecimento sobre o estado da criança, medicamentos a serem
ministrados devem ser anotados na agenda, mediante receituário médico
(preferencialmente ministrar os remédios nos horários que a criança está em
casa);

• Ocorrendo quaisquer sintomas de doença infecto-contagiosa, os pais serão
imediatamente comunicados, e em caso de ser constatada a doença, a criança
será afastada da escola devendo retornar após o período indicado pelo médico,
mediante atestado;

• Em caso de falta da criança por mais de 15 dias consecutivos ou muitas faltas
alternadas, será suspensa a matrícula e cedida a vaga para outra que necessitar.
Salvo em caso de saúde, com apresentação de atestado médico e mediante aviso
prévio do motivo da falta;

• Durante o ano letivo será necessário a reposição de fraldas e lenços umedecidos,
conforme solicitação da direção e/ou professoras;

• No período de 11h às 13h evitar ligações telefônicas e tocar a campainha da
escola pois é a hora do descanço das crianças;

• Manter atualizados os números de telefones dos pais ou responsáveis;

• Quando outra pessoa vier a buscar a criança deve ser autorizado na agenda.

REGIMENTO ESCOLAR DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

CAP.III DA AVALIAÇÃO
Art. 22º - A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo de

obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, visando ao

aprimoramento do trabalho escolar. Na Educação Infantil o trabalho é globalizado

e integrado, a expressão dos resultados é feita através de relatório de desempenho

trimestral, construído de forma participativa e conjunta tendo como referência

básica os Planos de Estudos.
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