
Escola de Educação Infantil 

Orientações Gerais 

Essas orientações foram elaboradas por uma equipe de professores, 

funcionários e equipe de direção para nortear e sistematizar algumas ações 

da escola.   

 

1. Horário de Funcionamento da escola 

 Aulas: manhã de 7h às 12h   -   Tarde de 13h às 18h 

 Secretaria: de 7h às 17h30 

 Equipe de Direção: de 6h às 18h30 (revezamento de horário da Direção e 

Coordenação) 

 

2. Recepção das crianças 

 O portão abre pontualmente às 7 e às 13h, os professores aguardam as crianças na 

sala de aula que deverá já estar organizada com atividades diversificadas (jogos, 

desenho, modelagem, canto de leitura, cantos de faz de conta e outros). 

 Alunos que veem de transporte escolar entram de 10 a 15 minutos antes  e 

aguardam no palco e/ou no pátio os professores irem para as salas de aula.  É o 

monitor de cada transporte que fica responsável pelas crianças nesse tempo.   

 

3. Saída das crianças 

 O portão é aberto às 11h40 ou às 17h40 para os monitores de transporte escolar e 

11h45 ou 17h45 para as famílias. 

 São os responsáveis que vão até as salas de aula buscar seus filhos.  O professor deve 

orientá-los a fazer uma fila para que ele entregue pessoalmente cada criança. 

Atenção: já ocorreu, por mais de uma vez de criança sair da sala ao ver sua mãe, e ir 

embora sem que o professor visse, por isso a necessidade de manter a porta apenas 

entreaberta e chamar um a um. 

 

4. Comunicação Escola-Família-Escola: utilizamos um caderno para manter a 

comunicação com as famílias. 

 Combinar com as famílias que o caderno será enviado aberto (ele vai e vem dentro 

de uma pasta transparente) caso tenha algum recado, as famílias devem fazer o 

mesmo quando enviar algum bilhete para a escola. 

 Não é necessário escrever diariamente nesse caderno. 

 Situações que é utilizado: colar os bilhetes da escola, comunicar alguma ocorrência 

que precisa ficar registrada como algum incidente (além de conversar pessoalmente 



com a família), solicitar algum material como sucatas e outros assuntos que seja 

pertinente. 

 Sempre que a família enviar um recado o professor responde e assina. 

 

 

5. Postura, ética e bom senso: lidamos com crianças muito pequenas e seus 
familiares. 

 

 Tolerância, muita observação e conhecimento das características da faixa etária são 

fundamentais no professor de Educação Infantil. 

 Professor é modelo, as crianças reproduzem e imitam todos os seus jeitos e trejeitos, 

por isso procure falar num tom de voz adequado com toda a turma e sempre que 

possível esteja na mesma altura das crianças, abaixar-se ou estar sentado é bem 

pertinente. 

 Ironia é uma mensagem de duplo sentido, não tem sentido utilizá-la com as crianças. 

 Não se faz comentários sobre os alunos com colegas, familiares ou outras pessoas.  

Quando for preciso discutir atos, comportamentos ou dificuldades com qualquer 

aluno procurar a equipe de direção.  

 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 secretaria da escola.   

 

6. Momentos Coletivos: TODOS são responsáveis por TODAS as 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. 

 Orientar constantemente os pequenos. Lembre-se de que para aprender um 

procedimento simples (como jogar o lixo no lixo ou voltar sua cadeira da mesa de 

merenda) e incorporá-lo como hábito, é preciso orientar a criança muitas vezes.  

 
7. Horário de Merenda 

 Professores e estagiários devem seguir a escala de revezamento para auxiliar no 
balcão onde se servem ou orientar/ajudar as crianças nas mesinhas. 

 Ficar atento para que as crianças cuidem de seus pertences e deixem tanto a mesa 
como o chão limpos, ou seja, orientá-las a jogar papéis ou sobras de alimentos nos 
lugares certos, alertar para que guardem seus pertences, entre outros. 

 Quando a maioria das crianças termina seu lanche o professor retorna para a sala 
com estes, os estagiários ficam no refeitório até todos terminarem.  

 
 
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). 
 

 

10.   Ausência do Professor 

 

 Avisar e/ou combinar com antecedência a necessidade de uma falta. 

 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. 

 

Outras situações: Sempre podem surgir dúvidas quanto aos procedimentos mais adequados 

em inúmeras ocasiões que não estão previstas nessas orientações, procure agir com bom 

senso e consultar a direção ou um colega mais experiente para dar o melhor 

encaminhamento. 
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