
Comunicado 114/2019 
 Normas Escolares - retomada 

 Ensino Fundamental I 
 Campinas, 22 de outubro de 2019

 
 

Senhores pais e/ou responsáveis, 
 
Estamos quase na reta final de mais um ano letivo e, para a organização de todos, gostaríamos de                  
retomar alguns itens de nossas Normas e Regras enviadas no início do ano. 
 
É importante cumprir o horário de entrada para que a criança participe da organização de sua turma                 
(discussão da rotina, correção de tarefas, aulas de especialistas, entre outros). 
 

Manhã: 7h30  /  Tarde: 13h15 
 
O uso do uniforme é obrigatório e diário, inclusive em atividades no contraperíodo. As camisetas de                
atividades esportivas não devem ser usadas como uniforme. 
 
Os alunos de 2º, 3º e 4º anos podem trazer brinquedos de casa no dia combinado, devendo ser                  
evitados objetos de valor. Recomendamos que orientem as crianças a não trazerem para o colégio               
brinquedos com peças muito pequenas e/ou de valor sentimental, para que não tenhamos             
intercorrências e problemas em caso de quebrar ou perder o brinquedo. A escolha do brinquedo               
precisa ser orientada, escolher os mais simples e fáceis de serem cuidados, pois não temos como                
nos responsabilizar por eles.  
 
Elencamos a seguir algumas dicas de orientação às crianças que podem ser úteis aos pais: 

● cuidar dos seus objetos pessoais, não deixá-los espalhados e/ou fora da mochila, pátio ou              
parque quando não estiver brincando; 

● conversar com a criança sobre brincar junto e compartilhar brinquedos e jogos, dividir e              
compartilhar são atos de empatia;  

● depois de brincar, guardar tudo direitinho e ficar atento para não perder ou esquecer              
nenhuma pecinha do brinquedo ou jogo; 

● conversar sobre emprestar algo a alguém - quando pegamos algo emprestado é necessário             
cuidar e devolver da mesma forma, cuidar como se fosse seu; 

● pode acontecer de o brinquedo quebrar ou soltar alguma peça - às vezes, por mais cuidado                
que tomamos, os acidentes acontecem; 

● se a criança optar em trazer coleções (cartas, bichinhos, figurinhas etc), orientá-la de que é               
necessário cuidar, não deixá-las em qualquer lugar, mantê-las sempre na mochila após o uso.  

● brinquedos trazidos fora do dia combinado não são recomendados e desejáveis, pois            
atrapalha a rotina estabelecida em sala, sendo necessária a intervenção da professora e em              
muitos casos o recolhimento do brinquedo ou jogo. 

 
Buscamos constantemente abordar essas dicas com as crianças. Contamos também com a ajuda de              
todos para orientarem seus filhos quanto ao cuidado com seus objetos pessoais e ressaltamos que               
não nos responsabilizamos pela perda ou danos causados aos brinquedos, jogos, coleções etc. 
 
Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica do Fundamental I 


