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“As qualidades e virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e fazemos.”
Paulo Freire

HORÁRIO ESCOLAR:  solicitamos que ensine sua criança a todos os dias conferir o horário diário das
aulas, a fim de organizar adequadamente a mochila escolar. É importante que alunos(as) e familiares tenham
compromisso e responsabilidade, respeitando os horários de entrada e saída. O horário de entrada é às 7h25
pelo portão da quadra coberta, momento em que soa o primeiro sinal, os(as) professores(as) se dirigem às
salas e aguardam os estudantes para o início da aula às 7h30. Solicitamos aos responsáveis que deixem
suas  crianças  no  portão  de  acesso,  evitando  adentrar  na  escola,  tanto  para  favorecer  a  autonomia  e
autoconfiança delas, como pelo fato de que é difícil para nossa equipe atender aos estudantes e monitorar o
acesso  às  dependências  da  escola.  A  saída  é  às  11h45 pelo  portão  que  divide  as  duas  etapas  e  o
responsável  deve  buscar  a  criança  lá.  Não  liberamos  o(a)  aluno(a)  para  esperar  do  lado  de  fora  ou  ir
sozinho(a)  até  o  responsável  que  estiver  aguardando  fora  da  escola.  Por  favor,  não  insistam,  é  pela
segurança das crianças!  Os responsáveis  que desejarem autorizar sua criança a sair  da escola sozinha
devem preencher e assinar uma declaração que está disponível na Coordenação. Além disso, realçamos a
importância  do(a)  aluno(a)  não  permanecer  na  escola  após  o  horário  de  aulas,  pois  não  dispomos  de
servidores suficientes para acompanhá-los.

MOCHILA: verifique todos os dias a mochila de sua criança para conferir  se estão trazendo todos os
materiais necessários e ainda garantir que não estão trazendo objetos indevidos para a escola.

CELULAR:  é proibido o uso de telefone celular e outros aparelhos eletrônicos em sala de aula ou em
ambientes em que estejam sendo desenvolvidas atividades acadêmicas. Deste modo, orientamos que não
tragam este tipo de equipamento, mas caso seja necessário, durante as atividades o aparelho deve ficar
desligado ou utilizado apenas com autorização do professor  para fins didáticos.  Caso o(a)  aluno(a) seja
flagrado(a)  usando  equipamento  eletrônico  durante  as  atividades,  este  será  advertido.  A escola  não  se
responsabiliza  pelos  objetos  trazidos  pelos  alunos,  principalmente  os  de alto  valor,  então orientem suas
crianças a terem cuidado.

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS: solicitamos que não procurem os professores antes do início ou durante
as  aulas,  pois  a  atenção  dos  mesmos  deve  estar  voltada  para  as  crianças.  Os  professores  e  o(a)
Coordenador(a)  atenderão  mediante  agendamento  antecipado,  solicitado  através  da  Coordenação
Pedagógica pelo e-mail  anos.iniciais.cepae@ufg.br ou pelo telefone (62)3521-1470 (no período matutino).
Obs.: em situações de menor complexidade, antes de agendar um atendimento presencial, tente resolver nos
enviando um e-mail ou via recado na agenda do aluno.

COMUNICAÇÃO OFICIAL: as ferramentas de comunicação oficial entre as famílias e a escola são: o site
do CEPAE, os e-mails institucionais e a agenda do aluno. Estejam sempre acompanhando e mantenha seus
dados atualizados no sistema! Além disso, escreva os telefones de contato em caso de urgência na agenda
da criança.  Obs.: quando ligamos do telefone fixo do CEPAE, no identificador de chamada não aparece o
número real e sim um número aleatório de celular. Então, quando sua criança estiver na escola, atenda as
ligações de números desconhecidos, pois pode ser a escola tentando entrar em contato com urgência.

PIOLHOS: por gentileza, verifiquem a cada 15 dias a cabeça de sua criança!

FALTAS:  os responsáveis deverão entrar em contato por e-mail ou pessoalmente com a Coordenação
Pedagógica ou Coordenador(a) da turma para apresentação da justificativa. As faltas são prejudiciais aos
alunos  e  só  deverão  ocorrer  em  casos  de  doença,  acontecimento  grave  ou  emergência  em família.  O
atestado médico ou outro documento comprovatório da emergência é condição para ter direito às avaliações
de 2ª chamada.
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SAÚDE:  sempre  que  ocorrerem  casos  de  doenças  infectocontagiosas,  é  muito  importante  que  a
Coordenação seja comunicada, a fim de que tomemos medidas de proteção aos demais.  A criança deverá
permanecer em casa durante o período em que houver risco de contágio. Quando for regressar ao ambiente
escolar, deverá enviar por e-mail ou trazer à Coordenação o atestado, assinado pelo médico, comunicando o
período de faltas. No caso de suspeita ou confirmação de COVID-19,  aguardar o período de isolamento
recomendado pelas autoridades de saúde e entregar o resultado do teste ou atestado médico para justificar o
período de ausência.

ATIVIDADES EXTERNAS: o(a) aluno(a) só poderá participar de visitas pedagógicas, ou quaisquer saídas
do espaço escolar, caso entregue a autorização assinada por seus responsáveis.

TAREFAS DE CASA: estas atividades servem como instrumento de desenvolvimento da autonomia das
crianças em relação à prática escolar, para que reconheça os próprios avanços ou as dificuldades e dúvidas,
sendo indispensável a sua realização. Outra função das tarefas de casa é de ser instrumento dos professores
para conhecimento e diagnóstico da situação do(a) aluno(a), a fim de que tracem estratégias variadas para
garantir a aprendizagem. Portanto, os docentes fazem o controle destas atividades, que compõem o processo
de  avaliação  e  elaboração  da  nota  de  participação  do(a)  estudante.  Informamos  que  é  prática  do
Departamento Multidisciplinar dos Anos Iniciais (DEMAI) do CEPAE não sobrecarregar as crianças com estas
atividades.

CONSCIENTIZAÇÃO: orientem suas crianças sobre a importância da preservação do patrimônio público e
das  condições  de  limpeza  da  escola.  Quando  o(a)  aluno(a)  for  responsável  por  prejuízos  causados  ao
patrimônio da escola ou a terceiros, os responsáveis deverão arcar com o reparo ou a indenização imediata.

UNIFORME ESCOLAR OBRIGATÓRIO: a partir do dia 17/05/2023 o uso do uniforme é obrigatório para
todos os(as) alunos(as) dos Anos Iniciais em qualquer atividade cotidiana escolar,  sendo de fundamental
importância para a identificação e segurança deles(as), além de evitar situações constrangedoras com o uso
de roupas inadequadas e desrespeito ao direito de igualdade dentro da escola, diminuindo o risco de bullying.
Portanto, os(as) estudantes sem uniforme serão encaminhados à Coordenação para orientação e, em caso
de reincidência, os responsáveis serão notificados. Por gentileza, marcar o uniforme com o nome da criança,
para  facilitar  em caso de perda.  Obs.:  no  site  do  CEPAE (  cepae.ufg.br )  encontram-se as  orientações
necessárias para a aquisição do uniforme escolar.

CALÇADOS: evitem enviar sua criança de chinelos, sandálias que não firmam nos pés, botas ou qualquer
calçado que machuque ou dificulte o caminhar. O tênis é o mais indicado para proteger os pés, evitar torções,
quedas e demais acidentes que possam machucar a criança. Principalmente nas aulas de Educação Física, é
recomendado o uso de tênis.

TRANSPORTE ESCOLAR: o contrato de prestação de serviços do transporte escolar deverá ser acordado
diretamente com o proprietário do veículo. Os responsáveis pelo(a) aluno(a) que deverão checar todas as
condições favoráveis para a realização do serviço. O CEPAE não é responsável pelo serviço prestado por
qualquer empresa de transporte escolar.

Ass.: Equipe da Coordenação Pedagógica dos Anos Iniciais.
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