Prezados Pais e Alunos
Visando o bom andamento de mais um ano letivo, pedimos que
leiam atentamente este comunicado que contém informações
importantes sobre o funcionamento da Escola Fernão Gaivota Maple Bear Alphaville. Solicitamos que compartilhem com todas as
pessoas envolvidas na rotina escolar de seus filhos.

HORÁRIOS
ENSINO

ANO

INÍCIO DAS
ATIVIDADES

SAÍDA

PORTÃO DE ACESSO

Educação infantil

Toddler manhã

8h00

12h00

Largo da Igreja

Educação infantil

Toddler tarde

13h30

17h30

Largo da Igreja

Educação infantil

Nursery manhã

8h00

12h00

Largo da Igreja

Educação infantil

Nursery tarde

13h30

17h30

Largo da Igreja

Educação infantil

Junior manhã

8h00

12h00

Largo da Igreja

Educação infantil

Junior K. tarde

13h30

17h30

Largo da Igreja

Educação infantil

Intermediate K. manhã

8h00

12h00

Largo da Igreja

Educação infantil

Intermediate K. tarde

13h30

17h30

Largo da Igreja

Ed. infantil / Ens. Fund. I

Integral

7h30

17h30

Largo da Igreja

Ensino Fundamental I

Year 1 a 5

7h30

12h50

Av. Dr. Dib Sauaua Neto, 190

Sugerimos que os alunos entrem na Escola com 10 minutos de
antecedência. É importante que desde o início os alunos cheguem
no horário estabelecido, pois participar de toda a rotina faz com que
a criança se sinta segura.
Após o fechamento do portão de entrada os alunos deverão entrar
pela secretaria e serão acompanhados à sala de aula por um
funcionário da escola.

Saídas
Para que o fluxo de alunos não seja prejudicado, os responsáveis
devem respeitar os horários de saída. Os funcionários responsáveis
pela Educação Infantil e Ensino Fundamental encerram o
expediente às 18h.
O aluno da Educação Infantil e do Ensino fundamental I somente
poderá sair da Escola com os responsáveis ou pessoas
autorizadas, mediante apresentação de documento de
identificação, se solicitado. A Escola deve ser avisada sobre a
contratação ou cancelamento de transporte Escolar.
Qualquer saída sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis,
como por exemplo, com a mãe de outro aluno ou funcionário
doméstico (motoristas, babás, etc.), deverá ser registrada por
escrito, via e-mail autoriza@fernaogaivota.com.br, contendo as
seguintes informações: nome completo do aluno, data e hora da
saída, nome completo e número de documento (RG ou CPF) do
adulto que virá buscá-lo.
No caso do desligamento do funcionário doméstico autorizado, os
pais ou responsáveis devem nos comunicar imediatamente, por
escrito, retirando a permissão de retirada de aluno por esse adulto.

Circulação e Permanência de
pessoas na Escola
A presença dos pais ou responsáveis no ambiente interno da Escola
não é recomendável. Os alunos devem vivenciar esse espaço como
uma oportunidade de integração com a comunidade escolar.
No caso de entrega de material ou recados a serem transmitidos, os
responsáveis deverão se dirigir à secretaria.

Uniforme Escolar
• O uso diário do uniforme escolar é obrigatório.
• O uso de chinelos é estritamente proibido.
• Nos dias de Educação Física o aluno deverá calçar tênis
com solado de borracha.
• Sugerimos que as peças do uniforme sejam identificadas.
• Em passeios e excursões o uso do uniforme é obrigatório.
• Os componentes do uniforme (calça, bermuda, camiseta
e agasalho) podem ser adquiridos na loja Objetivo Line,
localizada no Shopping Service (Av. Yojiro Takaoka, 4384,
Alphaville - Santana de Parnaíba).

Regulamento da Biblioteca / Sala de Estudos
• O horário de funcionamento da Biblioteca é das 7h30 às 12h40 e das
13h40 às 16h30, de segunda-feira a sexta-feira.
• Os alunos podem fazer empréstimo de exemplares, com possibilidade de
renovação por mais 07 (sete) dias.
• Os livros de leitura, solicitados pelos professores para trabalho em sala,
não serão liberados para empréstimo domiciliar, mas sua utilização na
Biblioteca é livre.
• Deve-se ter cuidado com o manuseio e transporte dos exemplares.
• Livros extraviados ou deteriorados deverão ser repostos.
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Cuidados com Materiais
Pessoais e Coletivos
Incentivamos a preservação de materiais pessoais e coletivos, como:
brinquedos, livros, materiais, prédio, instalações internas, etc. Portanto,
contamos com sua colaboração!
A Escola Fernão Gaivota - Maple Bear Alphaville não se responsabiliza
por objetos de valor trazidos por alunos às nossas dependências.
Os objetos encontrados nas dependências da escola ficarão
disponíveis em uma caixa de “Achados e Perdidos”.

Alimentação
O lanche da Educação Infantil e Year 1 é oferecido pela escola.
Não é permitido trazer alimentos de casa ou comprar na
cantina durante o período das aulas.
O cardápio oferecido pela cantina é publicado semanalmente
em nosso Blog (www.fernaogaivota.com.br/fala-fernao).
Qualquer dúvida entre em contato com a Mirtes Mathias,
através do e-mail mirtesmathias@gmail.com.
Será permitido trazer alimentos de casa, apenas nos casos de
alunos da Educação Infantil do período da MANHÃ que
precisam aguardar o horário de saída dos irmãos do Ensino
Fundamental. Nestes casos, é proibido trazer refrigerantes,
salgadinhos, frituras, balas, pirulitos ou chicletes e bolachas
recheadas pois, o objetivo da escola é estimular às crianças o
desenvolvimento de bons hábitos alimentares.

Saúde e Higiene
• Incentivamos os bons hábitos de higiene na
escola, pedimos que reforcem essa necessidade
com seus filhos.
• Não é recomendável que os alunos compareçam
à escola quando acometidos por doença.
• Na identificação de qualquer quadro de doença
contagiosa a escola alertará as famílias para que
fiquem atentas aos sintomas e tomem as
providências cabíveis.
• Se o aluno apresentar sintomas de mal estar na
escola nossa equipe entrará em contato com a
família e tomará providências de acordo com a
ficha médica preenchida pelos responsáveis. Para
atualizar a ficha médica clique aqui.
• A escola conta com a Proteção Escolar
Permanente (Peper), um seguro saúde oferecido a
todos os estudantes. Em caso de acidente dentro
ou fora da escola, o aluno pode ser atendido na
rede credenciada ou no local de sua preferência e
solicitar reembolso conforme previsto em contrato.

Ambiente Disciplinar
É preocupação da Instituição
manter um ambiente disciplinar que
promova o bom relacionamento
entre os membros da
comunidade escolar.
As regras fazem parte do
convívio social harmônico, e
deverão ser observadas por todos.
Pedimos a colaboração dos pais e
responsáveis para que os alunos
respeitem às normas estabelecidas.
A coordenação entrará em
contato para informar ocorrências
ou conflitos dessa ordem.

Comunicação com Pais ou Responsáveis
Consideramos de extrema importância a participação dos
responsáveis nas reuniões e demais eventos. Da parceria entre a
família e Escola resulta o bom desenvolvimento do aluno.
Nossa agenda eletrônica http://www.kidreports.com.br/ é um canal
acessível de contato diário com os pais da Educação Infantil, ela é o
meio mais eficaz para comunicação do dia a dia, podendo ser utilizada
diretamente de um computador ou baixada gratuitamente na loja de
aplicativos do celular.
Cada responsável tem seu Login e Senha de acesso que possibilitam
visualizar as informações encaminhadas pelo(a) professor(a) ou enviar
mensagens (para isso basta clicar no campo “Registrar Evento”,
escolher a criança – se houver mais de um filho registrado – e clicar
em “Aviso para a escola”. Também é possível utilizar o campo “Centro
de Mensagem” e escolher entre enviar um aviso aos Professores ou
Administrador (Coordenação).
Para que a Direção e a Coordenação possam dar a devida atenção
aos pais, solicitamos que, se possível, as reuniões sejam agendadas
com antecedência.

Aniversários
Os aniversários dos nossos alunos da Educação Infantil e Year 1 são
comemorados com um bolo, oferecido pela escola, no horário do
lanche coletivo. Considerando que o objetivo maior é lembrar essa
data significativa para a criança, dispensamos o uso de convites e
lembrancinhas. O momento é fotografado pelas professoras.
Caso a comemoração ocorra fora da escola, poderemos distribuir
os convites para todos os colegas da turma, exclusivamente, pela
mochila junto a um aviso via agenda.
No Ensino Fundamental I, o aniversariante que desejar
comemorar com os colegas de sala, poderá no dia trazer APENAS um
bolo com a vela, pratos e garfinhos. A professora responsável pela
turma cantará os parabéns um pouco antes do horário do recreio, os
alunos comerão o pedaço de bolo junto com seu lanche pessoal,
sendo assim não há necessidade de enviar salgados e bebidas.

Nossa Equipe
A Escola Fernão Gaivota - Maple Bear Alphaville estará sempre à disposição
para qualquer esclarecimento.

Equipe Pedagógica e Educacional

Equipe Administrativa

Direção
Aparecida Rivetti

Direção
Roberto Boreggio Fragoso

Coordenação e Orientação
Camila Rivetti
Juliana Mendonça Bernini

Secretaria
Estela Andrighetti
Lana Castro
Michele Fonseca
Vânia Santos

Assistentes
Gisele Rocha
Sabrina Cardoso
Inspetor de alunos
William da Silva

Financeiro
Ana Margareth Fragoso

Contatos
Equipe Pedagógica Educacional
Educação Infantil
infantil@fernaogaivota.com.br
Ensino Fundamental I
fundamental1@fernaogaivota.com.br
Secretaria
atendimento@fernaogaivota.com.br
Financeiro
financeiro@fernaogaivota.com.br

