
	  

NORMAS	  E	  REGIMENTOS	  
Giroflê	  Giroflá	  Educação	  Infantil	  

	  
	  
Expediente	  
Giroflê	  e	  Giroflá	  Educação	  Infantil	  
Rua	  Southey,	  24/46	  -‐	  CEP	  04276-‐080	  -‐	  Ipiranga	  -‐	  São	  Paulo	  
Fone:	  (11)	  5063-‐2049	  /	  5061-‐1905	  -‐	  www.giroflegirofla.com.br	  
	  
Horários	  
A	  escola	  estará	  aberta	  das	  7h00min	  às	  19h00min,	  de	  segunda	  à	  sexta-‐feira.	  
	  
Aulas	  
Período	  da	  manhã:	  das	  8h00min	  às	  12h00min	  
Período	  da	  tarde:	  das	  13h00min	  às	  17h00min	  
	  
Organização	  Pedagógica	  e	  Administrativa	  
A	  escola	  adota	  o	  seguinte	  critério	  de	  divisão	  por	  faixa	  etária:	  
	  
Turmas:	  
G1	  -‐	  Crianças	  com	  1	  ano	  completo	  
G2	  -‐	  Crianças	  de	  2	  anos	  
G3	  -‐	  Crianças	  de	  3	  anos	  
G4	  -‐	  Crianças	  de	  4	  anos	  
G5	  -‐	  Crianças	  de	  5	  anos	  
Obs.:	  Na	  eventualidade	  de	  qualquer	  alteração	  nesta	  divisão,	  os	  pais	  serão	  
comunicados	  previamente.	  
A	  coordenação	  pedagógica	  é	  realizada	  através	  de	  reuniões	  individuais	  semanais	  
e	  reuniões	  quinzenais	  com	  toda	  a	  equipe.	  
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Informações	  Gerais	  
	  
Comunicações	  e	  Agendas	  
A	  comunicação	  entre	  a	  escola	  e	  as	  famílias	  se	  dará	  via	  agenda.	  Além	  disso,	  a	  
escola	  adota	  esta	  agenda	  para	  os	  recados	  pontuais.	  Por	  isso,	  pedimos	  sua	  especial	  
atenção	  na	  verificação	  diária.	  Da	  mesma	  forma,	  solicitamos	  aos	  pais	  que	  mandem	  
os	  recados	  por	  escrito	  tanto	  para	  os	  professores	  como	  para	  a	  secretaria.	  
	  
Pagamentos	  Extras	  
Todas	  as	  taxas	  extras,	  como	  alimentação,	  horas	  extras,	  materiais,	  e	  cursos	  
complementares	  serão	  cobrados	  através	  da	  agenda	  com	  vencimento	  para	  o	  dia	  10.	  
	  
Grade	  de	  Horários	  
No	  momento	  da	  matrícula	  foi	  oferecida	  a	  opção	  de	  uma	  grade	  estendida	  de	  
horários.	  Lembramos	  que	  haverá	  tolerância	  máxima	  de	  15	  minutos	  no	  início	  e	  no	  
final.	  Para	  o	  bom	  andamento	  do	  grupo,	  as	  crianças	  deverão	  estar	  na	  escola	  pelo	  
menos	  durante	  um	  período	  pedagógico	  completo	  (conforme	  horários	  da	  página	  1).	  
	  
	  
A	   mudança	   de	   horários	   e	   consequentemente	   a	   alteração	   do	   contrato	   firmado	   entre	   escola	   e	  
responsáveis	  poderão	  ser	  solicitadas	  por	  escrito	  e	  passarão	  a	  vigorar	  no	  mês	  seguinte	  a	  sua	  solicitação.	  	  
Caso	  seja	  necessária	  a	  permanência	  de	  seu	  filho	  fora	  do	  período	  de	  tolerância	  previsto,	  serão	  cobradas	  
horas	  extras,	  que	  passam	  a	  ser	  contadas	  a	  partir	  do	  término	  de	  horário	  contratado.	  O	  horário	  limite	  da	  
escola	  é	  19h00min.	  
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Reuniões	  de	  Pais	  	  

A	  escola	  realiza	  reuniões	  bimestrais	  noturnas,	  com	  os	  pais	  de	  cada	  grupo	  e	  seus	  respectivos	  
professores,	  nos	  dias	  previstos	  no	  calendário	  escolar.	  	  
O	  objetivo	  das	  reuniões	  é	  discutir	  o	  trabalho	  pedagógico	  desenvolvido	  no	  bimestre,	  criando	  um	  espaço	  
para	  troca	  de	  experiências	  entre	  os	  pais	  e	  a	  escola.	  	  
Quando	  necessário	  são	  marcadas	  entrevistas	  individuais,	  tanto	  a	  pedido	  dos	  pais	  como	  da	  orientação.	  	  

Eventos	  	  

Os	  sábados	  e	  domingos	  letivos	  estão	  agendados	  no	  calendário	  escolar.	  	  
Outros	  eventos	  e/ou	  encontros	  poderão	  acontecer	  de	  acordo	  com	  o	  trabalho	  desenvolvido	  em	  cada	  
grupo,	  assim	  como	  os	  passeios.	  	  

Adaptação	  	  

O	  período	  de	  adaptação	  é	  de	  fundamental	  importância.	  Como	  para	  muitas	  crianças	  esse	  é	  o	  primeiro	  
contato	  externo	  à	  família,	  devem	  ser	  acompanhadas	  por	  algum	  adulto	  com	  o	  qual	  possuam	  um	  sólido	  
afetivo	  (pai,	  mãe,	  tia,	  babá,	  etc).	  	  
Nos	  primeiros	  dias	  a	  criança	  permanece	  um	  tempo	  pequeno	  na	  escola,	  aumentando	  gradativamente	  de	  
acordo	  com	  o	  seu	  processo.	  Os	  pais	  ou	  acompanhantes	  vão	  se	  retirando	  da	  escola	  à	  medida	  que	  a	  
criança	  permanece	  bem	  sem	  a	  presença	  dos	  mesmos.	  	  
Não	  podemos	  esquecer	  que	  o	  período	  de	  adaptação	  é	  destinado	  não	  só	  as	  crianças,	  como	  aos	  pais	  e	  à	  
própria	  escola.	  É	  um	  processo	  que	  difere	  de	  criança	  para	  criança,	  de	  acordo	  com	  sua	  história,	  por	  isso,	  
não	  existe	  regras	  e	  tempo	  definido	  para	  sua	  duração.	  
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Saúde	  
Os	  dados	  referentes	  à	  saúde	  serão	  preenchidos	  juntamente	  com	  a	  ficha	  de	  
matrícula	  e	  deverão	  ser	  atualizados	  sempre	  que	  necessário.	  
Pedimos	  que	  evitem	  mandar	  remédios	  para	  a	  escola,	  mas	  quando	  for	  preciso,	  
estes	  deverão	  ser	  entregues	  na	  portaria	  com	  uma	  indicação	  escrita	  sobre	  o	  horário	  
e	  a	  dose	  prescrita.	  
Caso	  seu	  filho	  necessite	  de	  um	  atendimento	  médico	  urgente	  e	  não	  for	  possível	  
a	  localização	  dos	  pais,	  seguiremos	  a	  orientação	  registrada	  na	  ficha	  médica.	  O	  
pagamento	  dessa	  despesa	  será	  encaminhado	  aos	  pais	  ou	  responsável.	  
	  
Brinquedos/Objetos/Livros	  
Na	  idade	  de	  nossas	  crianças,	  torna-‐se,	  algumas	  vezes,	  necessárias	  uma	  “ligação	  
correta”	  entre	  a	  casa	  e	  a	  escola.	  Uma	  das	  maneiras	  mais	  frequentes	  é	  virem	  
acompanhadas	  por	  seus	  brinquedos	  ou	  objetos.	  
É,	  nesse	  sentido,	  que	  trabalhamos	  esse	  aspecto	  nos	  grupos.	  Por	  outro	  lado,	  
ressaltamos	  que	  há	  o	  perigo	  de	  perdas	  e/ou	  danos,	  pois,	  apesar	  do	  cuidado,	  num	  
ambiente	  com	  muitas	  crianças	  é	  possível	  que	  isso	  aconteça.	  
Pedimos,	  para	  evitar	  extravios,	  que	  os	  brinquedos	  sejam	  marcados	  com	  o	  nome	  
da	  criança	  e	  ao	  grupo	  ao	  qual	  pertence.	  A	  escola	  não	  poderá	  responsabilizar-‐se	  
pelos	  mesmos.	  
	  
Roupas	  e	  objetos	  pessoais	  
O	  uniforme	  facilita	  a	  visualização	  do	  grupo	  e	  garante	  a	  sua	  segurança	  nos	  passeios.	  
O	  uniforme	  deverá	  ser	  adotado	  para	  uso	  diário,	  em	  função	  de	  sua	  praticidade	  e	  
liberdade	  de	  ação	  que	  propícia	  as	  crianças.	  vale	  ressaltar	  que	  a	  identificação	  que	  
a	  criança	  demonstra	  com	  a	  escola	  através	  do	  uso	  do	  uniforme	  repercute	  também	  
na	  identificação	  da	  escola	  frente	  à	  comunidade.	  Para	  evitar	  perdas	  ou	  trocas,	  
torna-‐se	  necessário	  que	  todas	  as	  roupas	  como	  também	  objetos	  pessoais	  sejam	  
marcados	  também	  com	  o	  nome	  da	  criança	  e	  o	  grupo	  ao	  qual	  pertence,	  pois	  não	  
nos	  responsabilizamos	  pelos	  extravios.	  (Nas	  papelarias,	  há	  canetas	  para	  este	  fim).	  
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Fotos	  e	  imagens	  
Festas,	  eventos	  e	  algumas	  atividades	  realizadas	  na	  escola	  durante	  o	  ano	  serão	  
fotografadas	  por	  nós.	  O	  objetivo	  é	  registrar	  esses	  momentos	  e	  integrá-‐los	  à	  história	  
do	  Giroflê	  Giroflá	  e	  de	  nossos	  alunos.	  Essas	  imagens	  poderão	  ser	  utilizadas	  em	  nosso	  
site	  ou	  em	  alguma	  de	  nossas	  publicações.	  Gostaríamos,	  nesse	  sentido,	  de	  contar	  
com	  a	  sua	  autorização	  para	  que	  possamos	  utilizar,	  dentro	  desses	  objetivos,	  fotos	  do	  
seu(a)	  filho(a).	  Ressaltamos	  que	  em	  nenhum	  dos	  casos	  haverá	  a	  transferência	  das	  
mesmas	  para	  uso	  de	  terceiros.	  As	  fotos	  vão	  compor	  o	  site	  ou	  integrar	  publicações	  da	  
Escola	  de	  cunho	  institucional	  ou	  de	  divulgação.	  
	  
Cursos	  de	  Férias	  
Durante	  os	  períodos	  de	  férias,	  oferecemos	  atividades	  diversas	  no	  sentido	  de	  
propiciar	  as	  crianças	  do	  integrado	  ao	  Grupo	  5.	  
	  
Grupo	  5	  
No	  grupo	  5	  acontece	  a	  dormida	  na	  escola	  com	  uma	  programação,	  além	  de	  uma	  
noite	  na	  pizzaria.	  
	  
Aniversários	  
Quando	  o	  aniversário	  é	  festejado	  na	  escola,	  é	  incluído	  no	  trabalho	  desenvolvido	  
com	  o	  grupo	  de	  crianças.	  Por	  esse	  motivo	  o	  professor	  deve	  ser	  avisado	  com	  
antecedência,	  para	  que	  possa	  organizá-‐lo	  em	  sua	  rotina.	  
	  
Embora,	  muitas	  vezes	  exista	  o	  desejo	  por	  parte	  dos	  pais	  em	  participar	  ou	  
mesmo	  observar	  a	  festa,	  isso	  não	  é	  possível,	  pois	  altera	  a	  dinâmica	  do	  grupo.	  Os	  
shows	  e	  teatros	  contratados	  também	  não	  serão	  aceitos,	  uma	  vez	  que	  não	  podemos	  
adequá-‐los	  à	  proposta	  e	  rotina	  do	  grupo.	  Caso	  desejem,	  é	  possível	  enviar	  máquina	  
fotográfica	  para	  registrarmos	  a	  comemoração.	  Pedimos	  que	  o	  lanche	  da	  festa	  seja	  o	  
mais	  saudável	  possível	  não	  trazendo	  refrigerante	  e	  não	  dando	  como	  lembrancinha,	  
balas,	  chicletes	  e	  pirulitos.	  
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Saída	  	  
As	  crianças	  só	  sairão	  da	  escola,	  acompanhados	  pelos	  pais	  ou	  pessoas	  devidamente	  autorizadas	  no	  
momento	  da	  matrícula.	  	  

Para	  maior	  segurança,	  pedimos	  que	  qualquer	  mudança	  seja	  avisada	  com	  antecedência	  e	  que	  nos	  seja	  
fornecido	   um	   número	   de	   identificação,	   como	   RG	   da	   pessoa	   autorizada	   fará	   que	   não	   haja	   nenhum	  
contratempo.	  	  

Material	  escolar	  	  
O	  reembolso	  do	  material	  ocorrerá	  nos	  meses	  de	  fevereiro	  e	  agosto.	  Optamos	  por	  esta	  forma	  para	  
garantir	  uniformidade	  e	  qualidade,	  além	  de	  possibilitar	  a	  adequação	  do	  mesmo	  aos	  trabalhos	  
desenvolvidos	  em	  cada	  classe.	  	  

Alimentação	  	  
O	  almoço	  fornecido	  pela	  escola	  será	  preparado	  por	  cozinheira	  com	  orientação,	  planejamento	  e	  
supervisão.	  Sempre	  será	  oferecido	  um	  almoço	  completo,	  com	  suco	  e	  sobremesa,	  visando	  não	  só	  a	  
alimentação	  das	  crianças,	  como	  também	  o	  desenvolvimento	  do	  gosto	  pelos	  horários	  de	  refeição.	  	  

O	  cardápio	  semanal	  estará	  fixado	  no	  mural	  da	  escola.	  	  
A	  taxa	  de	  alimentação	  será	  cobrada	  todo	  dia	  05.	  O	  almoço	  terá	   início	  às	  11h45min	  e	  as	  crianças	  que	  
forem	  almoçar	  na	  escola	  deverão	  chegar	  10	  minutos	  antes	  desse	  horário.	  	  

Lanche	  	  
O	  lanche,	  a	  escola	  oferece	  suco	  natural	  e	  fruta	  para	  o	  consumo,	  ficando	  assim	  para	  a	  família	  trazer	  	  de	  
casa	  um	  	  complemento	  desse	  lanche,	  podendo	  ser	  um	  cereal,	  bolo	  caseiro	  ,	  	  	  sem	  “guloseimas”	  e	  
refrigerantes,	  evitando	  os	  alimentos	  perecíveis	  em	  curto	  espaço	  de	  tempo.	  Em	  algumas	  situações,	  o	  
lanche	  é	  trabalhado	  de	  maneira	  especial	  e	  os	  pais	  serão	  solicitados	  a	  contribuírem.	  	  

Passeios	  	  
A	  escola	  entende	  os	  passeios	  como	  parte	  integrante	  de	  seu	  planejamento	  pedagógico.	  As	  saídas	  em	  
grupo	  sempre	  têm	  uma	  intenção	  claramente	  elaborada	  pelos	  professores	  e	  coordenação	  da	  escola.	  É	  
de	  fundamental	  importância	  para	  cada	  criança	  a	  sua	  participação	  nos	  passeios,	  uma	  vez	  que	  tanto	  os	  
conteúdos	  formais	  quanto	  os	  de	  formação	  de	  grupo	  e	  construção	  de	  autonomia	  estarão	  sendo	  
trabalhados.	  
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