A escola também deve proporcionar as habilidades básicas como trabalhar em
grupo, pesquisar e principalmente, a de aprender continuamente.

III- Cursos da Educação Infantil
Mini-Maternal
Maternal
1º estágio
2º estágio
1º ano do ensino fundamental

I-Senhores Pais
Este manual foi criado especialmente para vocês!
Sejam bem vindos ao Monteiro Lobato COC Franca.
Neste manual os senhores encontrarão todas as informações e procedimentos da
nossa Escola, esperamos que com uma leitura atenta consigam compreender
como é o funcionamento do COC. Gostaríamos que vocês sempre participassem
das atividades que são realizadas em conjunto com a família fortalecendo esse
laço tão importante. Desejamos que 2017 seja cheio de aprendizado, alegria e
muitas brincadeiras! Bem vindos a um mundo que tem tudo! Um mundo para
vocês! Vamos juntos descobrir, imaginar, inventar, experimentar, aprender,
escutar e fazer um MUNDO NOVO!

II- Missão da escola
A missão da escola é muito maior que transmitir conhecimentos.
Cabe a escola também desempenhar outros papéis tais como:
Orientação para que cada criança se torne um ser criativo, capaz de, por si
própria encontrar respostas para suas indagações.
A escola em parceria com a família deve oferecer uma sólida formação de
cidadania, habilitando seus alunos para atuarem na sociedade com iniciativa,
independência, e responsabilidade.

IV- Estrutura da Educação Infantil
- DIREÇÃO GERAL - Leny Pimenta
- DIREÇÃO - Andréa Helena Pimenta Silva (andrea@cocfranca.com.br)
- COORDENAÇÃO - Lidia Gregorutti Jordão ( infantilcoc@hotmail.com)

V- Horários de entrada e saída
Entrada – 13h e saída 17h30 (à partir das
12h40 os portões já estarão abertos e na
saída a tolerância será de 15 minutos.)
Primeiros anos- entrada 13h e saída
17h50.
Para que aconteça uma recepção calorosa
às nossas crianças, as assistentes e uma
inspetora permanecerão no local de
embarque e desembarque auxiliando os
alunos e pais.
Pedimos a gentileza de não atrasarem a
entrada de sua criança para que a mesma
possa iniciar com tranquilidade suas
atividades escolares.
Caso haja necessidade de entrar ou sair

mais cedo da escola, favor comunicar a coordenação através da agenda ou por
telefone, com antecedência.
Após o período de adaptação a criança poderá entrar na escola sozinha.

VI- Saída dos alunos.
Por questões de segurança, pedimos que observem com atenção os itens abaixo.
a) A criança só poderá deixar a escola acompanhada pelos pais ou
responsáveis devidamente autorizados.
b) Quando não houver qualquer tipo de comunicação com a escola o aluno
não será liberado.
c) Os alunos serão entregues somente aos pais ou responsáveis, caso haja
necessidade de outra pessoa retirar seus filhos favor comunicar com a
coordenação e enviar documentos para averiguação.
d) Quando o portador da criança for outra pessoa que não as de rotina, os
pais deverão avisar antecipadamente a coordenação.

VII- Atrasos e faltas.
Sempre que a criança precisar faltar às aulas,
pedimos a gentileza de avisar a coordenação,
se possível com antecedência. Em caso de
viagens, doenças notificar a escola o mais
rápido possível.
É muito importante que o aluno não falte e
também não chegue atrasado, perdendo
assim toda a rotina comum da salas de
educação infantil. Nesse primeiro horário são
feitas as orientações, marcada a rotina,
distribuídas as tarefas e organização de
lanches.

VIII- Agendas
A agenda ou caderno de capa dura colorido conforme cada sala, funcionará como
meio de comunicação entre a escola e a família, por favor verificar todos os dias a
agenda , colocar recadinhos e informações importantes do aluno.
No decorrer de todo o ano letivo, comunicamos com os pais através de circulares,
bilhetes, e informações que serão colocadas na agenda. Solicitamos aos pais que
tomem conhecimentos e assinem diariamente todas as informações.

IX- Uniformes
Para entrar nas dependências da escola o aluno deverá estar devidamente
uniformizado, sendo o seguinte:
- Camiseta padrão da escola.
- Bermuda, calça, short saia, padrão da escola e azul marinho.
O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos. As peças deverão estar
identificadas com o nome da criança.
As crianças deverão vir calçadas de tênis, sapatos confortáveis ou sandálias de
abotoar ou amarrar. O uso de chinelos ou rasteirinhas somente será permitido
em caso de machucados no pé.
Na educação Infantil não é permitido o uso de calça jeans.
Não é permitido o uso de jóias ou ornamentos que possam ser extraviados ou
que prejudiquem a liberdade de movimento, bem como o uso de tamancos ou
sandálias com salto.
Nos dias de educação física é obrigatório o uso de tênis.
Com relação à prática desportiva, solicitamos a todos os (as) alunos (as) que
tragam o atestado médico para a prática de educação física até o inicio das aulas .
É importante que os Pais levem seus filhos ao oftalmologista .

X- Remédios

XIII- Lanches e brinquedos

Caso a criança esteja doente favor não enviá-la para a escola e avisar a
coordenação.
Caso o aluno tenha que tomar algum remédio durante o horário de aula, este
deverá vir em saco plástico transparente, identificado com o nome da criança e
da professora e ainda com as orientações escritas na agenda.
Se possível enviar apenas a dose diária. De forma alguma administraremos
medicamentos sem a devida informação e autorização.
Lembramos aos pais que a escola não tem nenhum medicamento para ser usado
em seu filho.

A educação infantil tem um cardápio
próprio que é entregue na primeira
reunião de pais. Os alunos tem os
devidos horários para o lanche. Este
lanche poderá vir de casa, ou enviar
fichas nas agendas para que
forneçamos o lanche.Estas fichas
serão adquiridas no portão da escola
pelo preço que falaremos na
primeira reunião de Pais.
Lembramos que de segunda a
quinta-feira usamos o lema “lanche
saudável” e na sexta-feira é o dia do “pode tudo”.
Favor enviar na lancheira um guardanapo de pano para que a criança cubra a
mesa na hora de fazer seu lanche.
O restante do lanche será devolvido até para que os pais percebam o quanto a
criança comeu. Solicitamos marcar todos os pertences da lancheira.
Sugestões e lanche:
Frutas, bolachas, sucos, leite, pão com recheio da preferência, Yakult, bolos,
coalhada batida, vitamina, chás, queijo. Não enviem para a escola chocolates,
salgadinhos, balas e refrigerantes.
Toda sexta-feira o aluno poderá trazer um brinquedo, para levar ao parque,
trocar com os amigos, brinquedo que poderá quebrar, estragar, sujar e favor
colocar nome da criança.

XI- Atendimento aos Pais
Com o intuito de oferecermos um atendimento adequado, deverão ser marcados
horários com a professora e com a coordenação, sempre que se fizerem
necessários. A coordenação está sempre pronta para qualquer informação ou
dúvida.
A professora não está autorizada a atender pais ou responsáveis na hora da
entrada e saída dos alunos, afinal quem fica com os alunos quando a professora
não está com eles?

XII- Festa de aniversário
Favor agendar o aniversário de seu filho com antecedência diretamente com a
coordenação. Os aniversários acontecem no dia agendado, no horário do lanche
na escola. As outras crianças não precisam trazer lanche nem fruta neste dia.
Lembramos que a família não participa deste evento e que irmãos do ensino
fundamental não podem fazer parte desta festinha.
Não é necessário enviar presentes, o que vale é a comemoração!
Por questão de organização pedimos que não enviem decoração, nem bexigas
para esta comemoração que será apenas com bolo, salgadinhos e refrigerante ou
suco. Não teremos as sacolinhas surpresas nem os docinhos.

XIV- Fazendinha COC
Criamos uma verdadeira minifazenda que recria o ambiente do campo, trazendo
a educação ambiental para o âmbito escolar para os alunos, com visitas diárias
dos alunos da educação infantil e 1ºs anos. A mini fazenda conta hoje com vários
bichos: vaca, bezerro, cavalo, pato, ganso, galinha, coelho, tartaruga, etc.

XV- Horta

Recadinhos...

Todos os anos levamos os alunos para ajudar na horta da escola, plantamos, e na
hora da colheita, sempre fazemos uma deliciosa receita para saborearmos com
eles!

Papai e mamãe:
-Compareçam às reuniões.
-Em eventos, procurem prestigiar seus filhos,
comparecendo e incentivando;
-Não esperem reuniões para resolver
problemas urgentes, procurem a coordenação;
-Assinem sempre as agendas, somente assim
saberemos se vocês estão informados sobe o
que ocorre na escola;
Insistimos com os pais que evitem:
- contato com os professores
- entrada nas dependências da escola
- interrupções nas portas de sala.
- entrega de material de uso pessoal, merenda, etc, ao aluno após o início das
aulas. Tais comportamentos prejudicam o atendimento às crianças, a formação
de hábitos, e o bom andamento de nossas atividades.
-E lembramos que estamos sempre à disposição para atendê-los, para qualquer
eventualidade ou no celular 16-9.81662248 (Lidia) ou nos telefones da escola.

XVI- Reuniões de pais
No final de cada bimestre realizamos a reunião de Pais, normalmente no período
noturno, que é um momento de “prestar contas” do que fizemos e mostrar aos
Pais o que faremos no bimestre seguinte. Existem reuniões que são individuais
com as professoras ( 15 minutos) e outras em conjunto com todos os pais e a
professora nas salas de aula. Pedimos aos pais que, se possível, não tragam suas
crianças para as reuniões.

XVII- Excursões e aulas ao vivo
Serão realizadas em dias e horários previamente estabelecidos e o comunicado
será enviado através da agenda, com todos os objetivos. Cabe aos senhores pais
enviarem as crianças uniformizadas e com a devida autorização assinada,
lembrando que quando houver pagamento complementar, o dinheiro deverá ser
colocado num envelope dentro da agenda.

XVIII- Grupos WhatsApp
Para cada sala de aula montamos um grupo de WhatsApp facilitando a
comunicação entre os pais e a escola. O mundo está mais rápido e utilizando esta
ferramenta conseguimos mostrar um pouco do dia a dia do aluno(a) na escola.
Pedimos que utilizem este grupo apenas para assuntos escolares, para recadinhos
ou dúvidas e para a escola postar fotos quando for necessário.

Que 2017 seja um ano de alegria, felicidades, saúde e muito aprendizado!
Um abraço
EQUIPE COC

