EDUCAÇÃO INFANTIL – G2 a G6
ROTINA ESCOLAR: NORMAS E CONDUTAS – 2021

A parceria escola-família será mais enriquecedora na medida em que algumas condutas sejam seguidas,
visando harmonizar o funcionamento da escola. Contamos com a colaboração de vocês.
1.

Comunicação com a Escola - Agenda e E-mail

Agenda no aplicativo: a agenda eletrônica (via aplicativo da escola) é utilizada para envio dos recados
entre os pais e a Beacon. Os pais devem verificar diariamente o aplicativo e usá-lo para comunicar qualquer
evento ou informação importante sobre a criança, de que a escola deva estar ciente.
E-mail - para comunicação com a coordenação do segmento: Quando houver necessidade de se comunicar
com a escola por e-mail, essa comunicação deve ser feita através dos emails abaixo:de acordo com a série
do aluno. Neste caso:

G2 a G4: office_g2ag4@beaconschool.com.br

G5 & G6: office_g5eg6@beaconschool.com.br
2.
Horários de Entrada e Saída - Os horários durante a pandemia foram enviados
separadamente
É de grande importância que os horários de entrada e saída sejam respeitados, de modo a colaborar com
as atividades das crianças. Lembramos que a Beacon convida os pais para acompanharem seus filhos
nesses momentos, desde que a rotina da escola seja respeitada.
Durante a pandemia, a circulação dos pais dentro da escola não será permitida, com exceção para o
período de adaptação, quando é permitida a entrada de um adulto por criança.
EDUCAÇÃO INFANTIL - Horários Regulares
G2, G3 e G4

G2, G3 e G4

MANHÃ

TARDE

Abertura da Escola

7h40

12h45

7h30

Início das Aulas

8h15

13h20

7h50

Fechamento do Portão

8h20

13h25

8h00

G2 & G4: 12h20

G2 & G4: 17h25

G3: 12h30

G3: 17h35

Saída
Fechamento da Escola

G5 e G6

14h50

18h00

Após o fechamento do portão, as crianças são recebidas na entrada da escola. Os pais de G2 a G4 não
devem estar em sala de aula após as 8h15 (alunos da manhã), e após as 13h20 (alunos da tarde).
3.

Saída da Escola com Pessoas Autorizadas

As crianças saem da escola apenas acompanhadas por pessoas previamente autorizadas no aplicativo
Beacon School - Filho sem Fila. Os pais devem comunicar no campo autorização diária, do aplicativo
quando houver a necessidade da criança sair com outra pessoa não incluída na autorização permanente ou
quando a saída for antecipada.
4.

Calendário Escolar

Como instrumento organizador do ano letivo, o calendário contém as datas dos principais eventos
escolares e pode ser encontrado no website e aplicativo da escola. As datas dos Estudos do Meio são
informadas no decorrer do ano. Lembramos que as saídas para Estudo do Meio estão suspensas durante o
período da pandemia.

5.

Transporte Escolar

Para os pais que precisam de transporte escolar, lembramos que temos parcerias com diversas empresas.
Os contatos estão disponíveis no website.
6.

Mudanças de Endereço

Os pais devem manter a escola atualizada com relação aos contatos da criança. Mudanças de endereço,
telefones e e-mails devem ser imediatamente informadas à secretaria da unidade ou atualizados via área
restrita do website, dado que trata-se de uma informação de suma importância em caso de emergência.
7.

Acidentes, Medicamentos e Doenças

Em caso de acidente grave, os pais serão avisados imediatamente. Caso não seja possível encontrá-los e,
sendo necessário, a criança será encaminhada ao hospital da preferência da família, conforme a sua Ficha
de Saúde, que deve ser atualizada sempre que necessário. Acidentes menores serão tratados na escola e
comunicados por meio do aplicativo da escola, e também por telefone.
Qualquer medicação será somente ministrada com autorização dos pais enviada pelo aplicativo da escola,
no menu “Atendimento > Enfermaria”, juntamente com a prescrição médica. A autorização deverá ser
clara, especificando dosagem, horários e dias a ser ministrado o remédio. O medicamento deverá estar
embalado em saquinho plástico com o nome da criança e vir seguido da prescrição médica. O remédio
deve ser entregue na secretaria da Villa.
É essencial que os pais informem a escola no caso de doenças contagiosas de seus filhos. As crianças não
devem vir para a escola até que passem 24 horas sem febre. Essa é uma medida que visa garantir o
bem-estar da criança na escola e evitar potencial contágio. Casos de piolho e conjuntivite são ocorrências
normais nessa faixa etária e, caso aconteçam, os pais devem informar a escola imediatamente. Os alunos
com essas condições não podem frequentar as aulas.
8.

Faltas

Os pais ou responsáveis devem informar a secretaria de sua unidade quando a criança for se ausentar por
mais de dois dias. Durante a pandemia em caso de falta por suspeita de Covid-19, impreterivelmente,
notificar a Central de Monitoramento pelo e-mail: coronavirus.response@beaconschool.com.br.
9.

Uniforme e Troca de Roupa

Com o propósito de criar uma identidade de grupo, o uso diário do uniforme é obrigatório. Lembramos que
as crianças podem escolher a cor da camiseta que desejam usar para ir à escola. Elas devem manter em sua
mochila uma troca de roupa, inclusive meias e roupas de baixo. As peças devem estar identificadas com o
nome da criança. Sugerimos o uso de tênis (sem cadarço, para as crianças de G2 a G4) ou sandálias tipo
“papete”. Não recomendamos o uso de Crocs e são proibidas as sandálias de dedo, tipo Havaiana, e tênis
de rodinha. Em dias de chuva, sugerimos o uso de botas de borracha (tipo galocha) para eventuais
brincadeiras externas, no entanto, pedimos que enviem um par de tênis extra dentro da mochila nestes
dias. Nos dias de Body & Movement é obrigatório o uso de tênis.
10.

Uniforme e Atividades de Arte - Durante a pandemia os aventais não poderão ser utilizados

Na Educação Infantil da Beacon, privilegiamos as propostas exploratórias – com foco na vivência e não na
técnica – que ocorrem nos vários momentos de arte durante a rotina diária. Em alguns deles, como os de
Ateliê, a escola costuma oferecer um avental para minimizar riscos de manchas nos uniformes. Em outros
momentos, como em sala de aula ou durante o horário do playground, as crianças trabalham livremente,
explorando os materiais disponíveis. Os uniformes sujos ou manchados de tinta refletem a riqueza do
trabalho e são ocorrências comuns na Educação Infantil da Beacon.

11.

Fraldas (G2 e G3)

Os pais devem deixar um pequeno estoque de fraldas na escola, com a pomada de sua preferência. É
adotado o uso do algodão com água para a higiene das crianças. Caso prefiram lenços umedecidos,
solicitamos enviá-los também. A escola comunica a necessidade de repor o estoque. Solicitamos que
identifiquem os pertences enviados.

12.

Achados e Perdidos

Os itens achados e/ou perdidos no decorrer do ano letivo, encontram-se disponíveis para retirada na
secretaria. Ao final de cada semestre, os itens são encaminhados para doação.
13.

Copos, Garrafinhas de Água e Kits de Higiene

Os pais devem enviar pela mochila de seus filhos um copo com tampa (para G2) ou uma garrafinha de água,
tipo “squeeze” (para G3 a G6), identificada com o nome e grupo da criança. Dessa forma, as crianças
podem se hidratar facilmente e evitamos o desperdício de copos descartáveis. Estas garrafinhas irão para
casa diariamente, para que seja feita a adequada higienização. Os kits de higiene de G5 e G6 - contendo
escova e pasta de dentes - são enviados diariamente para casa para serem limpos ou repostos.
14.

Protetor Solar, Boné e Repelente

O espaço da Beacon foi concebido para que as crianças tenham muitas atividades ao ar livre e possam
explorar o jardim, o parque e os brinquedos externos em vários momentos do dia. Portanto, solicitamos
que em dias ensolarados, as crianças venham para a escola com protetor solar já aplicado e que coloquem
um boné identificado na mochila. Devido à nossa preocupação com alergias severas e risco de dengue,
tomamos medidas de prevenção nas nossas unidades. Entretanto, pedimos também que as crianças
venham para a escola com repelente.
15.
Comemoração de Aniversários na Escola - Durante a pandemia, não será permitido o envio
de bolos e as comemorações serão mantidas de uma forma lúdica com o envolvimento direto das
crianças no preparo desta data especial
A Beacon comemora o aniversário das crianças durante o momento do lanche. Os pais devem informar via
agenda eletrônica o dia que desejam fazer a celebração na escola. Neste dia, poderão enviar um bolo e a
vela de aniversário. Recomendamos bolos leves, sem cobertura. Não são permitidos refrigerantes e
recomendamos bolos sem cobertura para todas as séries. Para G2 e G3, bolos de chocolate e/ou com
cobertura não são permitidos. Trata-se de uma celebração com o grupo da criança, e portanto, os
familiares não podem comparecer e tampouco enviar convites ou lembrancinhas.
16.
Festas de Aniversário Fora da Escola - Saídas em ônibus da escola não serão permitidas
durante a primeira fase de retorno
Convites para festas de aniversário fora da escola poderão ser entregues pelos professores, desde que
todos os alunos da classe sejam convidados ou apenas todo o grupo de meninas ou meninos. Convites
avulsos devem ser entregues pelas famílias pessoalmente fora do contexto escolar. Caso os pais do
aniversariante ofereçam condução ao grupo, o convite deverá conter uma autorização para assinatura dos
pais. O embarque no ônibus ocorrerá após o horário normal de saída e sob inteira responsabilidade dos os
pais que levarão o grupo.. A escola não permite a saída de crianças sem a devida autorização e não se
responsabiliza por providenciar autorizações não entregues. As autorizações serão enviadas aos pais do
aniversariante na medida que forem recebidas, via bolsinha ziplock do aluno. É de responsabilidade dos
pais verificarem as autorizações recebidas e se comunicarem com aqueles que porventura não as tenham
enviado. A troca de roupa, quando necessária, deve ser feita fora da escola, por interferir na logística e nos
procedimentos de segurança durante a saída. A Beacon aconselha seus professores a não participar das
festas de aniversários de seus alunos para não criar expectativas e possíveis comparações entre as
crianças.
17.

Lanche e Almoço - Almoço não será servido durante a primeira fase do retorno presencial

O lanche e o almoço (almoço para as crianças de G5 e G6) são oferecidos na escola e buscam contribuir
para a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da experimentação de diferentes alimentos.
Os momentos de lanche e almoço são tranquilos e prazerosos. Oferecemos dois tipos de cardápios:
vegetariano e regular. As crianças podem trazer alimento de casa somente em caso de restrições
alimentares graves ou em dias especiais, quando solicitado pelo professor. Os cardápios mensais são
publicados no website e aplicativo da escola. A Política Nutricional da Beacon também está disponível
online. Em caso de restrição alimentar preencher a Ficha Médica na área restrita do website e no aplicativo.
18.

Dia do “Sharing Moment” - Item suspenso durante a pandemia

A escola estabelece um dia específico da semana para as crianças partilharem em sala de aula experiências,
curiosidades e objetos trazidos de casa. O item deve caber na mochila e a criança deve ser capaz de

carregá-lo sem a ajuda de um adulto. Não são permitidos kits de maquiagem (devido a possíveis reações
alérgicas), espadas, armas e brinquedos eletrônicos. O item deve estar devidamente identificado. Não é
permitido trazer brinquedos nos demais dias da semana.
19.

Livros

A escola valoriza a leitura e possui um rico acervo de livros, tanto em português quanto em inglês. A
política da biblioteca para utilização de livros condiciona a retirada de um novo exemplar à devolução do
anterior. Em caso de livros e/ou “book bags” (utilizados pelos grupos G2 a G4) danificados ou perdidos, os
pais deverão fazer a reposição do item extraviado, ou pagar uma taxa de R$ 60,00 por livro e R$ 30,00 pela
“book bag” .
20.

Relatórios Semestrais e Reuniões Individuais com os Pais

A avaliação individual da criança é sintetizada nos Relatórios Semestrais, disponibilizados aos pais
eletronicamente em junho e dezembro. Os pais são convidados semestralmente para reuniões individuais
com as professoras de classe ou conforme a necessidade durante o ano. Caso queiram conversar com a
equipe pedagógica no decorrer do ano letivo, os pais devem entrar em contato com a secretaria da
unidade e agendar uma reunião.
21.

Devolutiva sobre o Período de Adaptação

A Beacon convida os pais de alunos novos para uma reunião sobre o período de adaptação, que ocorrerá
aproximadamente cinco semanas após o início das aulas. O objetivo é esclarecer como a criança está se
ajustando ao novo ambiente: sua chegada à escola, seu envolvimento nas atividades, hábitos de
alimentação, autonomia e sociabilidade.

