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EDUCAÇÃO INFANTIL
CIRCULAR I

43 anos de
Excelência no Ensino
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ESCOLA MAGSUL JÚNIOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
NORMAS ESCOLARES
(Circular 1/2022)
Para o bom desenvolvimento dos trabalhos escolares durante o ano letivo de 2022, levamos ao
conhecimento dos responsáveis pelo (a) aluno (a) algumas informações, com a intenção de
familiarizá-los com as normas de funcionamento da Escola Magsul.
I - Horário
1. Pedimos a colaboração dos responsáveis a fim de que os horários de entrada e saída sejam
respeitados, vespertino 13h às 17h, pois formar o hábito da

pontualidade é importante para a

vida social do(a) aluno(a) e para a formação do(a) cidadão(ã). Lembrem-se de que estamos
formando futuros profissionais, e a pontualidade e a assiduidade são questões importantes em
nossa sociedade.
2. No caso de recados ou comunicados à escola, os responsáveis devem fazê-lo diretamente a
coordenação via whatsapp. Se houver

necessidade de contato direto com a coordenadora ou

professora, devem dirigir-se à recepção da escola, mas devem evitar fazê-lo no horário de saída
dos (as) alunos (as), pois a atenção da equipe escolar deve estar totalmente direcionada ao
controle efetivo da saída. Caso deseje conversar com o professor agende um horário através da
coordenadora.
3. Respeitando o protocolo de biossegurança, fica proibida a entrada dos pais na sala de aula e
dependências da escola.
II - Segurança
Devido à importância que o tema da segurança assume atualmente, exigindo maiores cuidados
por parte da escola e das famílias, pedimos aos responsáveis pelos alunos que observem com
atenção os itens abaixo:
1. No caso de vir outra pessoa, que não seja a autorizada, buscar o (a) aluno (a), é necessário que
o (a) responsável mande uma autorização escrita ou faça um telefonema logo no início do período;
caso esse contato não seja efetuado, não poderemos liberar o(a) aluno(a).

2. O aluno será obrigado (a) a usar uniforme escolar nos horários de aula, a fim de que
tenhamos mais controle sobre ele (a).
III - Sistema de Avaliação
1. Bimestralmente os responsáveis receberão os relatórios e trabalhos do (a) aluno (a). Solicitamos
que guardem todos esses documentos pelo menos, até o final do ano letivo.
Posteriormente, os responsáveis poderão participar de reuniões com a coordenação e com as
professoras, a fim de dialogarem sobre o desempenho do aluno (a).
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2. Os (As) alunos (as) serão avaliados diariamente, a fim de se diagnosticar suas dificuldades.
IV - Atendimento Individual Escola Magsul Júnior
A equipe da Escola Magsul Júnior acompanha o (a) aluno (a) em sua rotina diária, procurando
detectar suas dificuldades, ajudá-lo (a) e orientá-lo (a) com relação ao seu desempenho e à sua
integração ao ambiente escolar. Por isso, quando necessário, serão marcadas entrevistas com
antecedência com os responsáveis para que possamos juntos, melhor compreender nossos (as)
alunos (as) e cooperar para o seu bom desenvolvimento.
V- Material Escolar
1. Todo material escolar de uso pessoal deve trazer o nome e a sala do (a) aluno (a).
2. O (A) aluno (a) não deve trazer para a escola objetos que não tenham sido solicitados (como
bolas, carrinhos, bonecas, figurinhas etc.), exceto, na sexta-feira, dia do brinquedo. Objetos de
valor, como: tabletes, telefones celulares, relógios, joias, canetas especiais, brinquedos eletrônicos
e quantidade excessiva de dinheiro não são permitidos.
3. A escola não se responsabiliza pela perda de qualquer material nas suas dependências,
negando-se a ressarcir qualquer prejuízo do aluno.
VI- Documentação
1. Deverá ser encaminhada à secretaria da escola, qualquer alteração quanto a: endereço, e-mail,
telefone residencial/comercial ou celular.
2. A matrícula poderá ser indeferida caso os responsáveis não tragam a documentação
necessária.

VII - Pronto-Socorro
1. Quando o aluno passar mal ou sofrer qualquer tipo de acidente, imediatamente
informaremos o fato aos responsáveis indicados no requerimento de matrícula. Se,
entretanto, a juízo da coordenadora pedagógica, o caso parecer grave, levaremos o
aluno, para atendimento hospitalar, independentemente da presença dos responsáveis.
2. A escola oferece seguro escolar que deve estar pago em dia para que estas despesas
hospitalares sejam ressarcidas. O responsável faz os pagamentos médicos e recebe as
indenizações referentes ao: hospital e fisioterapia de acordo com o Contrato de Seguro.

3. Em caso de os responsáveis optarem por não fazer o seguro, todas as despesas
médicas correrão por sua conta.
VIII - Aniversário
Os alunos que desejarem comemorar seu aniversário na escola, junto com seus colegas de classe,
poderão fazê-lo (somente na sexta-feira) desde que comuniquem à coordenação com
antecedência mínima de três dias, para evitarmos dois ou mais aniversários no mesmo dia.
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IX - Observações Importantes
1. Solicitamos que comuniquem à coordenação qualquer alteração relacionada à saúde e ao
comportamento socioafetivo do aluno, para que possamos estar atentos às suas necessidades.
2. As faltas devem ser evitadas a fim de aumentar o rendimento escolar do aluno. Em caso de
ausências prolongadas, os responsáveis deverão comunicar-se com a Coordenadora Pedagógica.
3. Atrasos devem ser evitados.
X - Uniforme
1. O uniforme é de uso obrigatório para todos os alunos. Encontra-se a pronta entrega para
venda na cantina da Escola Magsul.
2. O uniforme não poderá ser modificado ou adulterado. O modelo padrão encontra-se na escola.
3. Para entrar na escola o (a) aluno (a) deverá estar com o uniforme completo, inclusive com o
casaco nos dias frios, não se aceitando peças adulteradas.

4. Solicitamos aos responsáveis que registrem o nome do (a) aluno (a) em cada peça
do uniforme.
5. Não será permitido uso de boné, chinelos, botas, botinas, tamancos e aparelhos
eletrônicos nas salas de aula.

XI - Atividades Especiais
Atividades especiais, tais como, passeios, visitas, viagens etc., serão pagas à parte e terão
horários e regulamentos próprios.
Em todas as atividades escolares, o (a) aluno (a) deverá estar sempre uniformizado (a).
XII - Notas Finais
São deveres dos responsáveis:

1. Trazer a criança sempre usando uniforme da Educação Infantil (Magsul Júnior –
“amarelo”).
2. Em caso de lanche coletivo, respeitar o cardápio, trazer estritamente o que estiver
prescrito para seu filho, caso queira fazer alguma troca comunicar à professora com
antecedência.
3. Não trazer refrigerantes, bolachas recheadas e salgados fritos, abre-se uma exceção
nos aniversários.
4. Trazer todo o material que consta na lista anual.
A coordenação e direção da Escola Magsul Júnior encontram-se sempre à disposição
para esclarecimentos de dúvidas que possam surgir. Procure-nos! Teremos muito prazer
em recebê-lo!
A Coordenação.
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Bermuda masculina
Short saia feminino

Meninos Calça de Tactel
Meninas Calça Bailarina

Agasalho de Inverno

Tênis. Não é permitido o uso de botas, botinas, sandálias, chinelos ou tamancos.

