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Direção geral:
Daniel Contro - direcao@liceujardim.com.br
Diretora de Ensino da Educação Infantil e
1º Ano do Ensino Fundamental:
Stella Maris Guerra Poças - stella.pocas@liceujardim.com.br
Orientadores Educacionais:
Clarissa Depret - clarissa.depret@liceujardim.com.br
Gisele Cristina Cunha - gisele.cunha@liceujardim.com.br
Daniela Tubini Furtado - daniela.tubini@liceujardim.com.br
Diretora da Escola Bilíngue e Escola Ampliada
Renata Aparecida Filipini - renata.filipini@liceujardim.com.br
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Atendimento:
das 7h às 18h - e-mail: infantil@liceujardim.com.br
Atualizações de endereços e telefones, nomes, documentos
e outras informações que a escola deve dispor são de
responsabilidade da família.
Atendimentos com a Direção, a Orientação Educacional e a
Coordenação da Escola Ampliada serão agendados pela
Secretaria.
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A entrada da criança na Educação Infantil suscita diversos
sentimentos e exige grande esforço por parte não só da criança,
Atendimento:
mas também da família e da escola que irá recebê-la.
das
7h às 18h
- e-mail:
Aproximar
a família
dainfantil@liceujardim.com.br
escola é uma proposta presente no
nosso dia a de
dia,endereços
principalmente
no período
de adaptação,
em
Atualizações
e telefones,
nomes,
documentos
que as informações
famílias observam
perto asdeve
atitudes
dossão
professores,
e outras
que de
a escola
dispor
de
conhecem os funcionários e compartilham com outros pais
responsabilidade
da família.
experiências e conquistas.
Para o Minimaternal, Maternal e Infantil, durante o período de
Atendimentos
a Direção,
a Orientação
Educacional
adaptação, umcom
responsável
permanece
em sala
de aula comeaa
criança e participa
da rotina,
das atividades
propostas pela
e dos
Coordenação
da Escola
Ampliada
serão agendados
cuidados com seu filho. Para os alunos dos demais níveis, os
Secretaria.
responsáveis deverão deixar a criança em sala de aula com a
professora e dirigir-se ao espaço da família, localizado no pátio
da escola, para aguardar a permanência do aluno até o
momento em que ele esteja totalmente adaptado e seguro.
Lembramos que estaremos sempre à disposição para
esclarecimentos e orientações necessárias.
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Atendimento:
das 7h às 18h - e-mail: infantil@liceujardim.com.br
Atualizações de endereços e telefones, nomes, documentos
Os alunos novos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino
e outras informações que a escola deve dispor são de
Fundamental iniciarão o ano letivo antes dos demais. Durante
responsabilidade
da família.
esse
período de adaptação,
que acontecerá entre os dias 25 a
29/01, as crianças permanecerão na escola das 8h às 10h
Atendimentos
com
a Direção,
Orientação
Educacional
(turmas
da manhã)
e das
13h30 àsa 15h30
(turmas
da tarde). e a

Coordenação da Escola Ampliada serão agendados pela
Secretaria.
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O fluxo de entrada e saída de alunos nos colégios de grande porte,
especialmente nos dias iniciais, requer tolerância e cooperação.
Sendo assim, pedimos especial atenção às informações abaixo:
Minimaternal, Maternal e Infantil
- Entrada: as famílias poderão estacionar e acompanhar as crianças
às salas de aula. A entrega das crianças deve ser o mais BREVE
POSSÍVEL, para facilitar o rodízio de vagas.
- Saída: ocorrerá, obrigatoriamente, no pátio da Educação Infantil,
diretamente com as professoras ou professoras auxiliares.
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Infantil I
- Entrada: as famílias poderão estacionar e acompanhar as crianças
até o portão de entrada.
A entrega das crianças deve ser o mais BREVE POSSÍVEL, para
facilitar o rodízio de vagas.
- Saída: ocorrerá, obrigatoriamente, no portão do pátio da
Educação Infantil.
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Infantil II e 1º ano
- Entrada: utilizar, obrigatoriamente,
estacionamento para desembarque.

a

linha

amarela

do

Atenção: as famílias dos alunos do Infantil II e 1º ano, com irmãos
no Minimaternal, Maternal, Infantil ou Infantil I, poderão estacionar e
acompanhar somente os alunos menores.
- Saída Infantil II: uso obrigatório da linha amarela do
estacionamento.
- Saída 1º ano: ocorrerá somente pela subvia (seguir a linha azul).
- Saída dos alunos do Infantil II com irmãos no 1º ano: a família
deverá utilizar,
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Saída Antecipada
O horário de entrada deve ser rigorosamente respeitado.
As saídas antecipadas deverão ser comunicadas, previamente, via
agenda. Os pais ou responsáveis deverão dirigir-se à Secretaria
para a retirada da criança, não sendo permitido o acesso às salas
de aula.
Os alunos serão anunciados pelo segurança da baia, pontualmente,
no horário correspondente à saída de cada nível.
Os alunos que frequentemente entram atrasados ou saem antes do
horário perdem parte da rotina escolar, tão importante nessa faixa
etária, bem como propostas ricas em vivências e conteúdos
pedágógicos,
cuidadosamente
planejados
para
o
bom
desenvolvimento acadêmico, social e emocional das crianças.
Ressaltamos que a utilização do estacionamento será autorizada
mediante a apresentação do selo.
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Pontualidade
A família contribui para a tranquila permanência do seu filho na
escola quando apresenta uma postura de assiduidade,
pontualidade, motivação e confiança. Evitem chegadas muito
antecipadas em relação ao início das aulas ou atrasos na retirada
do aluno.
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É obrigatório o uso de uniforme e tênis. Solicitamos que todas as
peças do uniforme, bem como lancheira, mochila, squeeze, canecas,
brinquedos e demais pertences, sejam identificados com nome
completo do aluno e nível. Os alunos poderão utilizar sandálias
fechadas nos dias em que não houver aula de Educação Física ou
Movimento.
Pedimos que as meninas não venham com sandálias ou sapatinhos
com salto, rasteirinhas e botas. Recomendamos que os alunos não
utilizem Crocs, a fim de evitarem-se acidentes.
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O uso do uniforme é obrigatório (maiô ou sunga e touca). Os alunos
deverão trazer uma mochila pequena contendo: chinelo, roupão,
saquinho para roupa molhada, toalha de banho e pente ou escova.
A água da nossa piscina é ozonizada, por isso, após a aula, as
crianças tomarão apenasuma ducha rápida.
Todos os pertences do aluno deverão ser identificados com nome
completo.
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O lanche deverá ser enviado na lancheira, acompanhado de um
guardanapo de pano identificado (toalha) e a bebida (não enviar
garrafas de vidro). Além disso, é necessário enviar, diariamente,
uma caneca plástica identificada para água.
Hábitos alimentares saudáveis são constituídos no contexto
familiar e na escola. Dessa forma, não será permitido o consumo
de guloseimas como: balas, chicletes, pirulitos e refrigerantes.
Sugestão do cardápio para o aluno que irá trazer lanche de
casa:
• Frutas picadas e descascadas acompanhadas de talheres.
Solicitamos que enviem frutas diariamente para que as
professoras possam desenvolver nos alunos o hábito da
alimentação saúdavel.
• Pães, bolachas e bolos simples, mas da preferência do aluno.
Os recheios podem ser variados.
• Líquidos: achocolatados, sucos, chás, iogurtes etc.
Para um melhor aproveitamento do lanche, pedimos cuidado com
a quantidade excessiva.
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Kit Lanche da Cantina

A família poderá contratar os serviços da cantina Nutri Jardim.

Contato: Nutri Jardim – tel.: 2762-8480 /97085-8854
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Os pais dos alunos do Minimaternal ao 1º ano do Ensino
Fundamental utilizarão o aplicativo “Agenda Edu”, pelo qual é
possível visualizar comunicados, enviar
mensagens e ver fotos das crianças enquanto elas estão em
atividades escolares.
O aplicativo é uma ferramenta importante para a rotina escolar
dos alunos. É importante ressaltar que as professoras
visualizarão os bilhetes até às 8h30 (alunos da manhã) e até
às 14h10 (alunos da tarde).
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COMO FAÇO PARA ADQUIRIR O APLICATIVO?
1º passo
Todos os pais da Educação Infantil e 1º ano do Ensino
Fundamental receberão um e-mail
de boas-vindas com o título
“Liceu Jardim - Seja bem-vindo” que possibilitará o primeiro
acesso. Abra esse e-mail e clique em “Confirmar minha conta”.
Você será redirecionado à página para criar uma senha. (Esse
procedimento pode ser feito via computador, tablet ou celular.)
ATENÇÃO: Caso não encontre o e-mail de boas-vindas, verifique
na caixa de spam ou digite na busca Agenda Edu. Se não
localizar, entre em contato com a escola.
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COMO FAÇO PARA ADQUIRIR O APLICATIVO?
2º passo
De seu celular ou tablet, acesse a Google Play ou Apple Store e
baixe o aplicativo “Agenda Edu”.
3º passo
Acesse o aplicativo, digite seu e-mail e a senha criada no 1º
passo. Clique no botão “entrar” e pronto, todas as informações
estarão na palma da sua mão!
Ressaltamos que o aplicativo será alimentado pelas professoras e
equipe diretiva da Educação Infantil.
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COMO ACESSAR A AGENDA EDU PELO COMPUTADOR
1º passo
Acesse o site www.agendaedu.com e clique no botão ACESSAR
no menu superior.

3º passo
Selecione a opção PAIS e digite o mesmo e-mail e senha criados
para o aplicativo. Tudo que for feito pelo site é atualizado no seu
celular.
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Horários oficiais de entrada e saída a partir do dia 11/02.
Minimaternal, Maternal e Infantil

Infantil I
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Horários oficiais de entrada e saída a partir do dia 11/02.
Infantil II e 1º ano

Escola Ampliada
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ATENÇÃO: no período de 30/01 a 08/02, seguiremos um
horário especial:
- Minimaternal, Maternal e Infantil - manhã: 8h30 às 11h45 /
tarde: 14h às 17h30;
- Infantil I - 8h30 às 12h / tarde: 14h às 17h45;
- Infantil II e 1º ano - manhã: 8h30 às 12h15 / tarde: 14h às 18h.
Solicitamos o preenchimento da ficha de autorização de saída (que
consta no final do informativo) com o nome completo e o número do
documento das pessoas que poderão retirar o aluno. Essa ficha
deverá ser entregue para a professora ou na Secretaria no primeiro
dia de aula.
Não sendo com os pais ou transporte escolar, a saída do aluno só
será permitida mediante autorização via Agenda Edu. Em caso de
emergência, deverá ser feita sempre por e-mail
(infantil@liceujardim.com.br).
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Medicamentos
Todos os medicamentos devem ser identificados com o nome da
criança. A dosagem e os horários a serem ministrados deverão
ser registrados na Agenda Edu.
Caso a criança apresente algum sintoma de mal-estar no
período de aula, a família será comunicada e um responsável
deverá buscá-la. Quando necessário, ela será medicada de
acordo com as prescrições da ficha médica preenchida e
entregue na escola.
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Atestados de Saúde
Para que o aluno participe das aulas de Natação, solicitamos
que seja entregue na Secretaria um atestado de saúde emitido
pelo pediatra, impreterivelmente, na primeira aula de cada
semestre (fevereiro e agosto). Exames ou avaliações específicas
serão solicitados se a escola julgar necessário.
Solicitamos que nos enviem uma cópia da carteira do convênio
para eventual emergência.
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Mochila
A mochila deve ser enviada todos os dias com:
Minimaternal e Maternal – duas ou três trocas de roupa e um
calçado.
Infantil, Infantil I, Infantil II e 1º ano – uma troca de roupa e,
quando solicitada, a lição de casa.
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Lição de casa
Possibilita o elo entre os dois universos: a escola e a família.
Nesse sentido, é apropriado conceber a lição como um tempo de
trabalho em casa. É importante, desde cedo, motivar seu filho
para realizá-la com capricho e atenção. Valorize seus esforços,
incentive sua curiosidade e o desejo por aprender.
Estudos diversos mostram que há uma relação direta entre o
engajamento das famílias no processo de aprendizado e os
bons resultados acadêmicos dos alunos.
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Reuniões Individuais
Tanto a professora quanto os pais podem solicitar encontros
durante o ano. Para isso, utilizaremos comunicados via Agenda
Edu ou telefone. Os horários serão agendados de acordo com a
disponibilidade dos professores (nos momentos das aulas
diversificadas).
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Dependências do colégio
Nos horários de entrada e saída, não é permitido que os alunos
utilizem os espaços da escola (casinhas, parque, pista e outros).
Esses serão utilizados somente com o acompanhamento das
professoras, em horário de aula.
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Dia do brinquedo
Cada nível estipulará um dia específico para que a criança
possa trazer brinquedo de casa.
Salientamos que não será permitido o envio de brinquedos que
estimulem a violência (arminhas, espadas etc), equipamentos
eletrônicos, maquiagens e objetos de alto valor sentimental para
a criança.
A escola não se responsabilizará por perdas ou danos.
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Minimaternal ao Infantil II
Atividades ministradas pelos professores, por semana, para
cada nível de ensino:

Voltar
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1º ano do Ensino Fundamental
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Infantil II e 1º ano do Ensino Fundamental
Os alunos poderão optar entre aulas de Dança ou Futebol,
que serão realizadas após o horário acadêmico.
As aulas iniciarão no dia 30/01.
As inscrições acontecerão no período de 21 a 28 de janeiro,
pelo site da escola (www.liceujardim.com.br). As inscrições
para vagas remanescentes serão realizadas nos dias
30 e 06 de fevereiro.
As vagas são limitadas e os cursos estão sujeitos ao número
mínimo de inscritos para formação de turmas. Para fazer a
inscrição é necessário o uso do login e senha do sistema
Sophia. Caso a família não os tenha, favor entrar em contato
com departamento de tecnologia antes da data de inscrição
(tecnologia@liceujardim.com.br).
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Minimaternal, Maternal e Infantil
• 01 camiseta tamanho adulto (usada) para aula de pintura;
• 02 revistas em bom estado para recorte;
• 01 squeeze ou copo com tampa (identificado);
• 01 toalha, para o lanche, que deve ser mantida diariamente
na lancheira.
Infantil II e 1º ANO
• 01 camiseta tamanho adulto (usada) para aula de pintura;
• 02 revistas em bom estado para recorte;
• 01 squeeze (identificado);
• 01 estojo tamanho grande (vazio);
• 01 toalha, para o lanche, que deve ser mantida diariamente
na lancheira.
O material solicitado deve ser identificado e entregue na
primeira semana de aula para
a professora.
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Entrada
A Escola Ampliada tem início após o término da Escola
Acadêmica. As professoras buscarão seus alunos nas salas
de aula todos os dias.
Hora do almoço
Na Escola Ampliada, as refeições são realizadas em um
refeitório exclusivo. O almoço é elaborado por nutricionista e
fornecido pela cantina Nutri Jardim. A família poderá
acompanhar diariamente a alimentação de seu filho através
do cardápio disponível no site da escola a partir da primeira
semana de cada mês.
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Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório. A camiseta da Escola
Ampliada facilita a identificação do aluno e também poderá
ser usada no período da manhã.
Hora do soninho
Diariamente, as crianças do Minimaternal ao Infantil I
dormem em um espaço tranquilo e seguro por
aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Para isso, é
necessário enviar um kit com: lençol, travesseiro e edredon
ou cobertor, devidamente identificados.
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Material de Higiene
Cada aluno deverá trazer um kit de higiene identificado que
permanecerá na escola, contendo: 1 escova de dentes com
capinha protetora, 1 creme dental, 1 copinho de plástico
identificado.
Quando necessário, solicitaremos a reposição.
Medicamentos
Todo medicamento de que o aluno precise durante o período
de permanência na Escola Ampliada deverá ser enviado de
casa com as orientações necessárias de uso VIA AGENDA
EDU. Caso necessário, entraremos em contato com o
responsável (procedimento semelhante ao da Escola
Acadêmica).
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Lição de casa
As lições de casa são supervisionadas pelas orientadoras de
estudo, que estimulam os alunos durante a realização de
suas tarefas para que haja qualidade e capricho.
Passeios
Nossos passeios buscam a diversão, a aquisição de novos
conhecimentos e o despertar para a cultura.
A circular com a autorização será entregue antecipadamente.
É obrigatório o uso da camiseta da Escola Ampliada no dia
do passeio.
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Brinquedo
O aluno poderá trazer um brinquedo de casa todas as
sextas-feiras. Salientamos que os objetos não deverão ser de
estimação ou de alto valor, pois o Colégio não se
responsabilizará por danos e perdas.
Não é permitido trazer brinquedos como armas, espadas ou
eletrônicos (pedimos a colaboração dos senhores pais nesse
sentido).
Lanche da tarde
O lanche da tarde é preparado pela cozinheira do Colégio,
garantindo às crianças uma alimentação mais saudável e
balanceada.
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Esporte e atividades físicas
As aulas de esportes estão inseridas na rotina diária e são
exclusivas para os alunos da Escola Ampliada, o que
contribui para um ótimo aproveitamento. Dentre as
atividades, estão:
• Minimaternal, Maternal e Infantil: Movimento e Natação.
• Infantil I e II: Ginástica Artística e Futebol.
• 1º ano: Ginástica Artística, Futebol e Judô
Língua Inglesa
Os alunos têm em sua rotina três aulas semanais de Inglês,
ministradas por professor especialista.
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Horários de saída
Às 18h, com tolerância de 30 minutos.
A família deverá retirar a criança nas dependências da
Escola Ampliada utilizando o estacionamento da Educação
Infantil. Em caso de saída antecipada, solicitamos que nos
comuniquem para que o aluno esteja pronto no horário
marcado.
A retirada da criança por outra pessoa que não os seus
responsáveis só será autorizada mediante solicitação por
escrito (via Agenda Edu, fax ou por e-mail).
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Escola Bilíngue
O ensino bilíngue tem o objetivo de oferecer ao aluno a
possibilidade de adquirir uma segunda língua e de usá-la
com fluência e naturalidade. O curso é ministrado no horário
oposto ao da Escola Acadêmica, sem prejudicar o currículo
brasileiro.
As matrículas deverão
Departamento Financeiro.

ser

feitas

diretamente

São dez horas semanais, com duas horas diárias.
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no

Artes manuais
As aulas de Artes Manuais serão ministradas uma vez por
semana, num espaço exclusivo, para as crianças do Infantil II
e 1º ano.
Os materiais necessários serão solicitados às famílias.
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Engenhoteca
O curso é baseado em desafios que aumentam
gradativamente, conforme o aluno avança na criação de seus
projetos.
A cada semana os alunos ingressam em novas atividades e
são
constantemente
desafiados
a
resolver
situações-problema, criando um ambiente favorável ao
desenvolvimento das competências cognitivas e não
cognitivas, como raciocínio lógico, autonomia, criatividade e
socialização.
As turmas são divididas por faixa etária a partir do Infantil II.
Os encontros são semanais.
As inscrições deverão ser realizadas pelo site:
www.engenhoteca.com.br.
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