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Com o objetivo de organizarmos os procedimentos, pedimos a adesão de todos aos
seguintes aspectos:
1. A agenda é o elo de comunicação de casa com a escola. Pedimos que qualquer indicação ou observação (medicação, alimentação, vestuário etc.) seja feito
através dela. Endereços, telefones, autorizações de quem pode buscar as crianças
devem sempre estar atualizados;
2. Pagamentos e pedidos de almoço da Tânia devem ser feitos exclusivamente
com ela — não pode por agenda. O cardápio fica disponível em nosso site, onde
também se pode consultar os dados bancários, e-mail e telefone da Tânia
3. Pagamentos pelo serviço do perueiro devem ser feitos exclusivamente na
secretaria com Roberta ou Silas – não pode por agenda;
4. As reuniões com as professoras ou as coordenadoras (Anna Maria ou Paula)
só serão agendadas através da secretaria com Roberta ou Silas;
5. Alterações no horário da criança deverão ser feitas através de pedido com a
secretaria exclusivamente;

12. Qualquer criança que precise sair acompanhada de outra pessoa que não
seus pais (ou os responsáveis previamente apontados num documento anexado à
agenda), deverá trazer uma autorização por escrito no dia específico, na agenda.
Crianças não autorizadas dessas formas não poderão sair desacompanhadas;
13. O responsável deverá anotar na agenda o dia que pretende fazer a festa de
aniversário. A professora irá responder por escrito através da agenda, confirmando a possibilidade da data. As festas só poderão ser realizadas às segundas e
quartas. Não se pode trazer lembrancinhas;
14. As crianças do integral devem trazer escova e pasta dental identificadas. A
pasta ficará na escola;
15. Todos os pertences da criança devem ser identificados de forma clara e
visível, como roupas, brinquedos, potes plásticos (inclusive a tampa), iogurtes e
demais embalagens de alimentos;
16. O “dia do brinquedo” acontece às quartas-feiras. Pedimos que se traga apenas
um brinquedo e que ele não seja muito pequeno, fácil de perder ou se quebrar. O
Colégio Viver não se responsabiliza por danos aos objetos;
17. Como sexta-feira é o dia da culinária, as crianças não precisam trazer lanche;

6. O tempo adicional que a criança permanecer no Viver será cobrado proporcionalmente ao final do mês pela secretaria. A tolerância é de 15 minutos.
7. O almoço é servido ao meio dia;
8. Os potes de comida não são lavados pela equipe, apenas tampados e devolvidos
às lancheiras;
9. Crianças com virose, doente, estado febril (ou sob uso/ efeito de antitérmico) ou desinteria não devem vir à escola. O mesmo se aplica para quando elas
estejam sob restrição de tomar sol, brincar na areia, correr ou ficar descalços;
10. Qualquer indicação de uso de medicamento (dose, horário, nome do remédio)
deverá ser feita na agenda. A Escola não está autorizada a medicar sem uma indicação escrita pelos pais ou, preferencialmente, através da receita assinada pelo médico;
11. Crianças com piolhos não podem vir à escola (para não transmitirem às outras
crianças). Na primeira vez que for observado, enviamos um recado na agenda. Se o
problema persistir, pediremos que a família busque a criança.

18. Com o intuito de promovermos uma alimentação mais saudável no ambiente escolar, não se poderá trazer frituras, salgadinho (tipo isoporzitos), chicletes,
balas, refrigerantes e chocolates. Doces como bolachas recheadas, bolos recheados e pipoca de microondas devem ser evitados.
19. O ambiente do Infantil no Viver é para brincar, aprender e aproveitar a natureza. Pedimos que as roupas sejam escolhidas de acordo com essas atividades, Não
será permitido vir de tamancos, colares e brincos grandes.
20. Uma troca de roupas deve estar sempre à disposição na mochila da criança
de acordo com o clima. Roupas sujas serão devolvidas através em sacos plásticos
dentro da própria mochila;
21. Nos dias de exploração pelo sítio, pede-se que todas as crianças calcem botas
(galochas) e estejam de calças compridas. Só poderão sair aqueles que estiverem
vestidos dessa forma. Os passeio são pré- agendados para acontecerem às terças
mas podem acontecer durante toda a semana, dependendo do clima e interesses
dos alunos.

