
Escola de Educação Infantil 

Orientações Básicas para 2014 

1. Comunicação Escola-Família-Escola 

 O quê falar e como manter o diálogo com as famílias. 

 O papel do Professor, do estagiário, do Diretor e da Coordenação Pedagógica. 

 O uso do caderno de comunicação família-escola (agenda). 

 

2. Uso do Quadro de Avisos ao lado da porta de cada sala 

 Mantê-lo sempre organizado, disponibilizando avisos, lembretes e mensagens com 
atenção na gramática, estética e clareza das informações. Lembre-se que  devem ser 
apagados findo o tempo da mensagem ou aviso. 

 Identificar a mensagem, pois o quadro é de uso da turma da manhã e da tarde. 
 

3. Orientação e atenção constantes de TODOS a TODAS às crianças 

 Acolhimento e envolvimento com cada criança.  

 Como orientar constantemente os pequenos (tom de voz, tolerância, muita observação, 

conhecimento das características da faixa etária, etc.). 

 A postura do Professor e Funcionários reflete nas ações das crianças. 

 Nos momentos coletivos (parque, merenda, outros) TODOS são responsáveis pelas 

crianças, o adulto que está mais próximo é quem orienta e ajuda a criança e caso seja 

necessário depois relata para o professor dela o que ocorreu. 

 

4. Ausência do Professor 

 Nas faltas programadas deixar um planejamento específico antecipadamente, na secretaria. 

 Nas faltas emergenciais será utilizado o plano de aula elaborado pelo professor no nosso 4º 

encontro de formação (momento no qual já conhecem a sua turma).  Esse planejamento 

fica na secretaria da Escola. 

 Considerar a possibilidade de enviar um planejamento via e-mail,  ANTES do início da aula, 

para que haja continuidade da proposta pedagógica. 

5. Reprodução de atividades  

 Os originais devem ser digitalizados, escrita correta, consignas claras e objetivas, figuras 
bem definidas, não utilizar estereótipos. 

 Enviar para o e-mail da coordenação pedagógica que se responsabiliza pelas cópias. 

 Explicitar no e-mail quantas cópias de cada atividade. 

 Atenção as atividades são para assegurar as aprendizagens, portanto há que se diferenciar 
as propostas conforme os saberes das crianças, raramente uma atividade é para a turma 
toda! 
 

6. Uso de telefone e celulares 

 O telefone da escola deve estar disponível aos assuntos da escola, sendo que o uso pessoal 
deve estar restrito a recados e emergências.  

 No horário de aula e de formação não é permitido o uso de celular.  Em caso de eventuais 
emergências solicitar que os familiares liguem na escola.   



 Caso o professor precise efetuar ligação no seu horário de trabalho (por ser o único horário 
de atendimento) deverá fazê-lo no telefone da escola e não de seu celular, evitando assim 
mal entendidos. 
 

7. Horário de Merenda 

 A Escola possui uma rotina única, portanto todas as turmas estarão no parque ou no 

lanche no mesmo horário. 

 Professores  e estagiários devem seguir a escala de revezamento para auxiliar  na 
mesa de self-service e orientar/ajudar as crianças nas mesinhas. 

 Ficar atenta para que as crianças cuidem de seus pertences e deixem tanto a mesa 
como o chão limpos, ou seja, ensiná-las a recolher tudo que venha a cair, auxiliar na 
limpeza quando se derruba líquidos. 

 Tempo de espera: assim como na vida real ficar na mesa conversando enquanto 
aguarda os colegas terminarem.  Quando a maioria das crianças terminarem o 
professor retorna para a sala com estes e os funcionários do refeitório orientam os 
que ainda estão lanchando, cada uma que termine  é encaminhada para a sala ou 
outro espaço onde esteja o professor. 
 

8. Momento do Parque 

 Todas as turmas devem sair para o parque no horário definido pelo grupo. 

 Coletivamente elaboraremos uma escala para que cada professor fique num dos 

brinquedos ou espaços do parque e nesse local ele é o responsável para orientar 

TODAS as crianças. 

 A cada semana ocorre a troca da escala para que todos fiquem em diferentes locais. 

 Alguns brinquedos precisam de supervisão constante do adulto (balança, por 

exemplo) por isso a importância de respeitar rigorosamente o horário de parque e 

logo se dirigir ao seu local de responsabilidade. 

9 .  S i t u a ç õ e s  d e  e m e r g ê n c i a  e  a c i d e n t e s  c o m  a l u n o s  
 Em caso de acidentes com o aluno, o professor deve tranquilizar a criança ao mesmo 

tempo em que avalia a gravidade do ferimento. 

 Se o professor não conseguir passar segurança para a criança, deve pedir auxílio de 

outro adulto. 

 Dirigir-se para a sala de direção para os encaminhamentos necessários. 

 Sempre a família é avisada assim que a criança é socorrida. 

 Mesmo que aparentemente não tenha sido nada mais grave (como um tombo no 

qual a criança chora, mas não fica qualquer arranhão) é preciso COMUNICAR a família 

por telefone ou relatando como ocorreu e as providências tomadas (lavou ou colocou 

gelo). 

OBSERVAÇÃO: Outras situações que não estão previstas aqui poderão surgir a partir do momento que 

lidamos com crianças, vamos procurar ter bom senso e consultar a direção ou um colega mais experiente 

para dar o melhor encaminhamento. 

Conte conosco! 

Equipe de Direção, janeiro de 2014. 


