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Normas de Convivência 2016 – Educação Infantil

Prezados Pais e Alunos,

Bem-vindos ao Colégio THATHI-COC de Araçatuba

Este Guia Escolar foi elaborado com atenção e carinho, objetivando facilitar aos pais e
alunos do SEB THATHI-COC a compreensão necessária do regulamento escolar e, dessa forma,
favorecer uma convivência harmoniosa e feliz. Assim, solicitamos a pais, alunos, professores e
funcionários que o utilizem diariamente, o que possibilitará o acompanhamento de todas as
atividades traçadas para 2016.
Vale a pena lembrar que a presença firme e tuteladora dos pais, em parceria com a escola,
é imprescindível na vida dos filhos/alunos, acima de tudo por meio de palavras e condutas que
orientam, limitam, impõe e reafirmam as regras e normas de comportamento, colaborando com o
desenvolvimento de valores (responsabilidade, respeito, solidariedade) e aprimoramento de
qualidades (disciplina, concentração, organização), sempre em função de atender ao objetivo
maior da Escola – formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.
Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nessa difícil, porém grandemente
gratificante tarefa de formar cidadãos.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
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01 - Estrutura Funcional

Diretor Administrativo
André Cefali
Andre.cefali@sebsa.com.br

Diretora Pedagógica e Coordenadora dos 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental
Profª. Mislene Assis Polido
Mislene.assis@sebsa.com.br

Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e da Thathilândia
Profª. Tânia Maria Longo Riani
tania.riani@sebsa.com.br

Coordenadora Pedagógica do SEB EDUCO
Profª. Marjorie Tanaka Angeli
Marjorie.angeli@sebsa.com.br

Assistente de Coordenação da Educação Infantil
Aline Dayse Pichuti
Aline.pichuti@sebsa.com.br

Secretária Geral
Profª Teresinha Manarelli Martins
teresinha.martins@sebsa.com.br
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02 – NORMAS GERAIS
2.1.

As normas são estabelecidas para propiciar uma boa convivência social, evitando-se conflitos quanto a interpretações
distintas que possam implicar em direitos e deveres.

2.2.

O respeito aos direitos e limites alheios é de fundamental importância na convivência dentro da escola e para o
desempenho escolar do aluno.

03 – HORÁRIO DAS AULAS
3.1 - TURNO MATUTINO
Maternal I e II

7h30 às 11h30

Jardim I e II

7h30 às 11h45

3.1 - TURNO VESPERTINO
Maternal I e II

13h30 às 17h30

Jardim I e II

13h30 às 17h45

04 – ENTRADA E SAÍDA DAS AULAS
4A - Entrada
4.1.

Lembramos que o atraso prejudica o aprendizado da criança, devendo, portanto, ser totalmente evitado.
O portão de acesso à Educação Infantil será fechado impreterivelmente às 7h40 para o período da manhã, e 13h40 para o
período da tarde; os alunos que chegarem após este horário terão o direito de, apenas duas vezes por mês, para
participar das atividades do dia entrar pelo portão principal na Av. Pompeu de Toledo, justificando, em documento
próprio, o atraso
4B – Saída

4.2.

A criança só poderá deixar a escola acompanhada pelos responsáveis ou por pessoas devidamente autorizadas –
preenchendo um formulário próprio na recepção da Av. Pompeu de Toledo.

4.3.

Quando houver a necessidade de a criança deixar a escola antes do término das aulas, os pais deverão assinar uma
autorização de saída, justificando o motivo (na recepção da Av. Pompeu de Toledo).

05 – UNIFORME
5.1.

O uniforme da escola consta de camiseta padrão, calça padrão, bermuda padrão, agasalho - moletom padrão e

tênis ou sapato fechado.
5.2.

O uniforme é de uso obrigatório em todas as atividades da escola, em qualquer período.

5.3.

O aluno que vier para a escola com o uniforme incompleto será encaminhado ao Serviço de Orientação, que verificará o
motivo e registrará a ocorrência. Apenas uma vez por mês será permitida a permanência com uniforme incompleto ou
sem uniforme.

5.4.

Não é permitido o uso de joias ou ornamentos que possam ser extraviados ou prejudiquem a liberdade de movimento.
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06 – PASSEIOS
6.1.

O local será comunicado com antecedência aos pais, que assinarão uma autorização. Essa autorização é necessária por
motivo de segurança. O aluno só participará do passeio se a autorização estiver assinada, e for entregue no prazo
estipulado pela escola.

07 – REMÉDIOS
7.1.

Caso a criança tenha que tomar algum remédio, os pais ou responsáveis deverão trazê-lo em saco plástico transparente,
identificado com o nome da criança e do educador, ou com a prescrição médica – receituário. Ao chegarem à escola, os
pais preencherão e assinarão o termo de autorização para medicação.

7.2.

Se possível, enviar apenas a dose diária. De forma alguma a escola ministrará medicamentos sem a devida informação e
autorização.

08 – AGENDA
8.1.
8.2.

Faz parte do material didático oferecido pela Escola. A agenda funcionará como meio de comunicação entre a escola e a
família e será assinada e datada todos os dias pelos responsáveis.
No decorrer do ano letivo, a escola se comunicará com os pais por meio de circulares, bilhetes e informações, que serão
colocados na agenda e também enviados por e-mail.

09 – ATENDIMENTO AOS PAIS
9.1

Não esquecendo que a agenda é o melhor veículo para a comunicação entre pais e educadores, as assistentes, durante a
recepção aos alunos, poderão anotar pequenos recados e lembretes que os pais necessitem transmitir aos educadores.

9.2

Com o intuito de oferecer um atendimento adequado, serão marcados horários com o educador da sala e com a
Coordenação sempre que houver necessidade. Para isso, a escola enviará um cronograma com o horário semanal em que
o educador poderá atender aos pais para transmitir informações e esclarecer dúvidas.

9.3

O educador não está autorizado a atender a pais ou responsáveis na hora da entrada, na porta da sala ou saída dos
alunos. Se necessário será feito um agendamento com a Assistente de Coordenação, que ficará responsável pelas
agendas dos professores.

10 – LANCHE
10.1.

Maternal I e II - comunitário.

10.2.

1º e 2º Estágios – O lanche deverá ser nutritivo e acompanhado de guardanapo de pano.

10.3.

Pede-se que sejam marcados, com caneta especial para tecidos ou plásticos, todos os pertences da lancheira:
guardanapos, garrafa de suco, colher, plásticos com tampas, entre outros.

11 – CANTINA
11.1.

As crianças a partir do 1º Estágio poderão fazer uso da cantina apenas às sextas-feiras e é necessário o envio do dinheiro em uma carteira, que estará identificada com o nome e a sala da criança. Valor
máximo a ser enviado: R$ 10,00 (dez reais).

12 – TAREFAS
12.1.
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Maternal I – Uma vez por semana.
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12.2.

Maternal I – Duas vezes por semana.

12.1.

Jardim I – 1º Semestre – Três vezes por semana.
2º Semestre – Todos os dias.

12.2.

Jardim II – Todos os dias exceto, 6ª Feira.

13 – BRINQUEDOS
13.1.

Não deverão ser trazidos à Escola, exceto às sextas-feiras.

13.2.

Lembramos que os brinquedos a serem trazidos às sextas-feiras deverão ser grandes, e a escola não se responsabiliza por
eventuais defeitos ou avarias normais de uso.

14 – DOENÇAS
14.1.
14.2.

Não será permitida a entrada ou a permanência de crianças portadoras de moléstias infectocontagiosas. Cabe aos pais
comunicar à coordenação qualquer tipo de doença que seu filho apresente.
Caso a criança apresente febre ou qualquer outro sintoma de doença na escola, os responsáveis serão informados, a fim
de buscarem a criança para darem o devido atendimento.

15 – ATIVIDADES
15.1.

Ao final de cada bimestre, serão entregues aos pais, em reunião, parte das atividades realizadas. Pedimos a máxima
atenção e valorização dos trabalhos da criança.

16 – HÁBITOS
16.1.

A escola planeja ações para conduzirem à formação de bons hábitos. Solicitamos a colaboração dos pais com atitudes que
reforcem essa conduta no que tange à higiene pessoal, saudação às pessoas, valorização ao próximo, respeito e demais
valores.

17– ANIVERSÁRIOS
16.1

Os
aniversários
do
mês
serão
comemorados
em
uma
única
data
(a
última
sexta-feira de cada mês). O agendamento deverá ser feito com a Assistente de Coordenação, que dará as orientações para a
comemoração.
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www.sebcoc.com.br/thathi
(18) 3636-3600

