
 

Escola Amanayé - Pedagogia Waldorf 2018 

 

Regimento Interno 

I - Identificação da mantenedora e da instituição de educação; 

Escola Amanayé está localizada no Norte da Ilha de Florianópolis, no bairro São João do Rio 

Vermelho, à Servidão dos Anjos e Arcanjos, nº. 285, CEP 88060-236, onde proporciona Educação 

Infantil para crianças a partir de 02 anos de idade. 

 A Educação Infantil têm como base o estudo Antroposófico e as diretrizes da Pedagogia 

Waldorf criadas pelo Dr. Rudolf Steiner. 

 

II - Fins e Objetivos da instituição de educação; 

 

Objetivos Gerais 

• Proporcionar a auto-educação como o caminho para a consolidação dos princípios humanos 

na síntese do pensar, sentir e agir;  

• Promover o desenvolvimento de seres humanos livres, capazes por eles próprios de dar 

sentido e direção às suas vidas;  

• Criar um espaço educacional entendido como o organismo dinâmico, onde se propicie o 

crescimento pessoal e social para toda a comunidade;  

• Contribuir para o desenvolvimento gradual da individualidade em sua formação corporal, 

anímica e espiritual, em equilíbrio harmônico;  

• Contribuir para a formação do indivíduo dentro de uma proposta educativa de abertura para o 

mundo, com toda sua diversidade, abertura que possa ser interiorizada e compreendida a partir de 

perspectivas próprias;  

• Levar os participantes da comunidade escolar à visão da evolução humana, no seu inter-

relacionamento com a natureza e os demais seres humanos, objetivando a consciência do seu ser 

como sujeito criativo e transformador do mundo;  

• Oferecer subsídios para que o aluno possa conquistar a sua liberdade espiritual, participando 

da obra do bem comum, respeitando a Constituição e os Direitos Humanos e cumprindo assim, 

dignamente, seu papel de cidadão brasileiro;  

• Propiciar uma educação escolar mais adequada às reais necessidades do desenvolvimento 

humano na modernidade;  

• Difundir o conhecimento acumulado – patrimônio cultural – e assumir o compromisso 

de atender ao aluno em seus aspectos afetivos e psicomotores; 

• Desenvolver na criança a base para um pensamento claro e preciso, isento de preconceitos e 

dogmas, o que leva à liberdade; sentimentos autênticos não massificados e que respeitem os demais, 

num marco de igualdade de direitos e obrigações, e uma capacidade vigorosa de sustentar 

responsavelmente a fraternidade na vida econômica do futuro. 

      

Objetivos Específicos  

 

  I – oferecer ambiente rico em experiências de convívio social, de veneração e de 

religiosidade fundamentais ao desenvolvimento harmonioso do físico, do anímico e do espiritual; 

  II – oferecer currículo de curto e médio prazo, mediado por metodologia científica, 

artística e prática com coerência temática orientada de acordo com as etapas do desenvolvimento do 

aluno; 

  III – propiciar o desenvolvimento de habilidades, hábitos, atitudes e valores através da 

vivência do aprender fazendo, do aprender sentindo e do aprender pensando; 

  IV – possibilitar o estudo de Antropologia Geral ampliada pela Antroposofia, para que o 

corpo docente desenvolva consciência de sua responsabilidade como representante da Pedagogia 

Waldorf perante o corpo discente, a comunidade escolar e a sociedade; 



  V – Fomentar a estreita colaboração com a comunidade, respeitando sua diversidade 

cultural, a fim de que haja participação ativa na educação global e harmoniosa das crianças. 

 

III Organização administrativa e pedagógica e Gestão da instituição  

 

A Escola Amanayé se organiza com atribuições específicas na área Pedagógica e 

Administrativa/ financeira.  

A Instituição Mantenedora é gerida por um núcleo diretor formado pela coordenadora 

pedagógica, um representante da área pedagógica e um representante da área administrativa.  

Deste núcleo se desdobram o Setor Pedagógico e Um Setor Administrativo/ Financeiro. A essa 

estrutura unem-se comissões formadas pelos colaboradores e pelas famílias da escola. 
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a) Colegiado:  
Organização 

Luzinete Dantas Castro Milán – Coordenadora Pedagógica 

Thaís Fernanda Castro Rodrigues – Representante Pedagógica 

Marco Aurélio Castro Rodrigues – Auxiliar Administrativo 

Rodrigo Primavera – Representante das famílias  

O Colegiado é a instância máxima de decisões da Escola, formados por membros da equipe 

Pedagógica e administrativa da escola e um representante das famílias. Cabe a essa instância 

decisões sobre investimentos, admissões e demissões e toda e qualquer decisão urgente da Escola. 

É convocada a qualquer tempo.  

     

b) Setor Pedagógico: 
Organização 

Coordenadora Pedagógica: Luzinete Dantas Castro Milán 

Professora do Jardim (Matutino): Cristianne Patrício Pereira Sant’ana 

Recreadora (Vespertino) – Illyria Cristina Vieira 

Auxiliar de sala (Integral) – André Luis Chagas 

 

 

 



Setor Pedagógico:  

Ao Setor Pedagógico no geral cabem zelar pelas aulas dos alunos, realizar atendimentos 

pedagógicos às crianças e famílias, propagar as informações relevantes para as famílias da escola e 

fazer cumprir todos os combinados estabelecidos no Regimento Interno, Projeto Político Pedagógico e 

no diálogo com os professores, bem como respeitar e avaliar o calendário escolar. 

 

Coordenação Pedagógica: 

À Coordenação Pedagógica cabe organizar e dar suporte às atividades dos professores, 

convocar reuniões com a equipe pedagógica, administrativa e com as famílias, responder pela direção 

e planejamento das atividades pedagógicas da escola.  

 

Organização Escolar Interna 

 Consideramos todas as atividades que envolvam diretamente o contato com as crianças como 

procedimentos pedagógicos e aqueles que envolvem questões de higiene, organização do espaço, 

manutenção e limpeza são procedimentos gerais. 

 Dentro desta perspectiva, todo o contato com a criança individual ou em grupo que será com 

objetivo pedagógico ou possibilitando um momento educativo e deverá ser executado pela professora. 

Exemplificando: as trocas, banhos, alimentação dos menores que ainda não se alimentam sozinhos, 

as atividades como artes, jardinagem, trocas de roupas devem estar sob responsabilidade do 

educador. 

 O auxiliar de classe tem como meta a organização, manutenção e higienização do local, isto é, 

é responsável pelos procedimentos gerais. Deverá ser uma pessoa de absoluta confiança da 

professora e capacitada para conhecer e aprender todos os procedimentos pedagógicos tanto em 

seus aspectos teóricos quanto práticos capacitando-o para atuar posteriormente como professor. Esta 

capacitação ocorre durante reuniões semanais com carga de pelo menos quatro horas mensais, além 

do trabalho de observação da prática do professor em sala de aula. 

 O atendimento direto com as crianças pelos auxiliares ocorrerão durante momentos livres das 

crianças, na entrega das crianças aos pais na saída da escola e também como prática de capacitação 

isto é, auxiliando a alimentação com a professora, observando como são realizadas as trocas e todas 

as intervenções pedagógicas; atendimento ao parque, sempre via indireta, isto é, utilizando muito mais 

a observação, atenção e cuidado, sem chamar a atenção da criança que deverá estar entretida com 

suas brincadeiras e colegas. A responsabilidade do atendimento à criança é do professor e somente 

ele poderá dar devidas orientações ou informações aos pais acerca da criança ou do seu 

desenvolvimento.  

 

c) Setor Administrativo: 
Organização:  

Diretora: Luzinete Dantas Castro Milán  

Responsável pelo setor Administrativo: Marco Aurélio Castro Rodrigues 

Responsável pelo setor Financeiro: Thaís Fernanda Castro Rodrigues 

 

O Setor administrativo atua em quatro frentes distintas: 

* Recepção: primeiro contato da escola. Setor responsável por atender as famílias, fazendo a 

triagem de atendimento e repassando para cada setor a informação relevante. Agenda atendimentos 

individuais; faz a apresentação da escola. É a ponte de contato entre o corpo docente e as famílias. 

* Secretaria: Gerencia e emite documentos às famílias, órgãos fiscalizadores, parceiros e 

professores. 

* Administração: Trabalha diretamente com recursos humanos, cuida dos colaboradores desde 

sua contratação. Além disso, fiscaliza a documentação, responde pela legalização e cumprimento de 

legislação na escola. 



* Financeiro: Acompanha o desempenho econômico da escola, faz a cobrança de 

mensalidades, faz pagamentos, emite documentos financeiros para as famílias matriculadas, 

estabelece metas e planos de investimento para a escola. 

 

 

d) Comissões 
As comissões são setores gerenciados por representantes da mantenedora em parceria com 

famílias e voluntários que ajudam na articulação da escola junto à comunidade. Podem ser criadas a 

qualquer tempo, de acordo com as necessidades da escola e disponibilidade dos participantes. Das 

comissões vigentes destacam-se: 

*Comissão de comunicação: Estabelece formas de filtrar e repassar as informações geradas 

pela escola; fazer a divulgação da escola; elaborar cartazes, panfletos, informativos e outros que 

facilitem a propagação do conhecimento gerado na escola; 

*Comissão de Eventos/Economia Criativa: sua principal atividade é gerar recursos para 

realizar melhorias na escola. O setor é livre para criar eventos e oportunidades, desde que respeitadas 

as diretrizes da Escola. 

*Comissão de Melhorias/Mutirões: Organiza atividades de melhorias na escola. As famílias 

são convidadas a participar e ajudar no que tiverem condição e conhecimento. 

 

 IV - Organização do currículo; 
O currículo da Escola Amanayé foi atualizado a fim de contemplar os cinco campos de 

experiência da aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, considerados eixos estruturantes as 

interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se. 

  Acolhendo, de acordo com as BNCC, as situações e as experiências concretas da vida 

cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural. 

Quanto aos Campos de Experiência 

1. O eu, o outro e o nós – dentro desta perspectiva são trabalhados aspectos de autonomia e 

convivência social, incluindo os espaços e natureza. A aprendizagem ocorre nas relações e 

interações diárias, nas brincadeiras, nos passeios, à mesa no lanche, nos desencontros 

onde é necessário ter uma postura: 

Ser reconhecido e reconhecer o outro; os espaços de convivência dentro e fora do espaço 

escolar; 

Cuidar e ser cuidado pelo outro; 

Falar, ouvir  e ser ouvido pelo outro; 

Respeitar e ser respeitado; 

Auxiliar e ser auxiliado; 

Resolução de Conflitos; 

No compartilhar; 

Cuidar de seus pertences e do espaço. 

 

2.  Corpo, gestos e movimentos  

Envolve as brincadeiras de movimento nos espaços internos e externos, a coordenação e 
equilíbrio, a expressão corporal, os gestos. 
No pátio e nos passeios movimentos livres; 
Nas rodas de época o gesto artístico, a delicadeza do movimento, as posturas, ritmos 
alternados de acordo com o movimento dos versos e cantos, trazendo sentimento à 
expressão. 

Quanto aos espaços são explorados:  
Interno – nas brincadeiras, nas construções de cabanas, nos ninhos 



Externo e arredores – Limites, autonomia, brincar livre, cuidados. 
 
 
 

3.  Traços, sons, cores e formas  

No desenho, o giz de cera de abelha, em formato de tijolinho, possibilita cobertura de grandes 
espaços e possibilidade de preencher toda a folha para desenhar, formando paisagens; 

Na aquarela, utilizamos pigmentos naturais e papel molhado para que as nuances de cor sejam 
despertadas, assim como e sua transformação em cores secundárias e até terciárias; 

Nas pinturas com guache em várias texturas; 

Nos trabalhos manuais, realizando transformações de formas; 

Na música, o som do Kãntele e sua escala pentatônica, as canções e sons. 

A partir dos cinco anos, as crianças recebem uma introdução à flauta doce, preparam a capa e 
quando completam seis anos recebem sua flauta de presente. Não há obrigatoriedade do aprender, 
mas a vivência que é muito prazerosa.   

4.  Escuta, fala, pensamento e imaginação   

A fala do professor tem sempre uma tonalidade suave, e usa o canto para a maioria das atividades ou 
chamadas: Para se reunir, para guardar, para ir lavar as mãos. 

A criança é ouvida pelo professor e colegas, esperam sua vez; 

A história é contada ao final das atividades antes da saída, é relacionada à época do ano que 
vivenciamos. Geralmente um conto de fadas dos Irmãos Grimm ou uma brincadeira de dedos. 

A história é contada por uma semana e deve contada de cor e na íntegra, respeitando ao vocabulário. 
A história traz elementos que fomentam a imaginação e sentimentos que vão da alegria e tristeza, e 
trazem vivencias internas muito ricas. 

5.  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações  

O brincar e as brincadeiras propiciam as diversas localizações no espaço: em cima, embaixo, dentro, 
fora,... 

A contagem é natural: número de amigos, de meninas, meninos, canecas, na partilha, 

Na culinária, jardinagem, nas brincadeiras cantadas, nos diversos jogos de roda, contagem e medidas 
se fazem presentes. 

 

V - Princípios de convivência 
 

a) Horário de funcionamento 

O Horário de funcionamento deve ser respeitado, pois ele faz parte da prática pedagógica, 

criando ritmo nas crianças e nos profissionais, pois o ritmo do trabalho na Escola é planejado 

cuidadosamente para ser adequado às fases de compreensão, assimilação e consequente 

aprendizagem. Este ritmo se compõe em ciclos que vão desenvolver gradativamente o planejamento 

anual. 

 

• Anual: 200 dias letivos e 800 horas de atividades educativas planejadas; 

• Mensal: com atividades relacionadas à época: histórias e rodas; 



• Semanal: a cada dia da semana temos atividades específicas como: Artes (aquarela, 

modelagem, pintura e desenho); passeio, culinária, jardinagem etc.; 

• Diário: planejamento que harmoniza o dia em contração e expansão desde a chegada da 

criança até o horário de saída. 

 

 

Horários 
  

HORÁRIO MATUTINO  

Entrada: 07h30m até 8h30 

Alvorada: 8h00m 

Saída: 12h ou 13h30  

 

HORÁRIO VESPERTINO (Recreação) 

Entrada: 13:30 até 14h00m 

Saída: 17h30m às 18h 

 

Horário de silêncio:  

 O horário compreendido entre 12h às 13h30m (opcional) é reservado ao almoço e descanso.   

 

Freqüência:  

 Consideramos de extrema importância para a aprendizagem e ritmo da criança a freqüência 

nas aulas e a participação dos pais em todas as atividades propostas pelo Jardim. 

 

Entrada dos alunos: 
 

Alunos Regulares 

Para a entrada dos alunos regulares, o responsável pela criança se apresenta no portão até o 

horário limite estipulado e toca o sino. Em seguida o auxiliar ou o professor receberão o aluno. Os 

familiares nesse momento não estão convidados a adentrar os portões da escola para não interferir na 

atividade. 

Alunos em adaptação 

Os alunos em adaptação devem chegar no horário que antecede o lanche: de manhã, 9h30 e à 

tarde às 15h para acompanharem os demais alunos no pátio e seguir o mesmo procedimento indicado 

para os alunos regulares. O responsável acompanha o aluno em adaptação até o momento da saída. 

 

OBS: neste momento de recepção os responsáveis não devem trocar informações com o 

professor/auxiliar que já estarão em atividade. As comunicações breves devem ser repassadas pela 

agenda de anotações. Em casos de necessidade, deve-se agendar horário na secretaria. 

 

Saída dos alunos 
Os alunos devem sair, de preferência entre 12h15 e 12h30 pela manhã e 17h30 e 18h no 

período vespertino. Quando for necessário sair antes desse período, deve-se avisar a secretaria ou a 

educadora com antecedência para ser efetuada a organização e preparação do aluno. 

Os familiares sempre que possível devem levar os alunos antes do final do período, que é o 

horário máximo para a saída. Após esse horário, serão cobradas taxas de horas extras. 

 

Horas Extras: 

Será considerada hora extra o horário que a criança permanecer no jardim, maternal ou 

recreação fora do combinado com antecedência na contratação do serviço escolar, sendo então 

cobrado um valor que será estipulado em circular específica.  

 

 



Diárias: 

As crianças matriculadas no jardim poderão, com aviso prévio, freqüentar a recreação pagando 

taxa avulsa. 

 

Comunicação: 
 

Comunicação Presencial 

 

Secretaria/ Recepção 

Os setores de Secretaria/ Recepção devem procurados para relatar quaisquer necessidades de 

familiares, parceiros ou visitantes. É a partir da recepção e secretaria que são agendados 

atendimentos com os professores da escola, que também estão disponíveis sempre que necessário 

seu atendimento.  

 

Setor Pedagógico 

O Setor pedagógico está disponível para atendimentos às famílias de acordo com 

disponibilidade semanal e agendamento prévio com a secretaria.  A comunicação diária poderá se 

realizar com os familiares sempre que necessário na hora da saída da criança. 

 Também pode ser solicitado tanto pela escola quanto pelos familiares um atendimento 

individual para uma determinada criança ou família. Além disso, o setor pedagógico oferece cursos e 

serviços de atendimento especiais abertos à comunidade. 

 

Comunicação à distância 

 

Para o importante repasse de informações da Escola Amanayé aos familiares dos alunos da 

escola, considerou-se em reunião específica no dia 03/03/2018 que o Whatsapp será a forma oficial 

de comunicação. Para manter essa rede de contato ativa, estipularam-se normas de convivência 

dentro deste meio: 

1) Cada turma da escola possui seu grupo específico, onde estará pelo menos um 

membro da escola. Esse membro é responsável pelo repasse de informações entre corpo docente, 

administração e famílias; 

2) As informações do grupo devem ser repassadas pela escola. Somente a escola emite 

informações no grupo; 

3) As informações relevantes que os familiares queiram levantar devem ser relatadas em 

privado para o secretário da escola para melhor resolução; 

4) Toda informação que precisar se tornar coletiva deve ser repassada ao Secretário da 

escola; 

5) Toda informação repassada pela escola deve ser confirmada por todos os membros do 

grupo para estabelecer a ciência do recebimento; 

6) O membro do grupo que usar a ferramenta de comunicação indevidamente será 

advertido e pode ter seu acesso restrito. 

 

As festas escolares 
 

As festas escolares são consideradas momentos de aprendizado e confraternização para 

professores, crianças e famílias. São sempre elaboradas em conjunto para a prática da Pedagogia 

Social e a construção de redes de ajuda e colaboração das metas escolares.  

As principais comemorações festivas na Escola Amanayé, ocorrem no encerramento das épocas 

trabalhadas com as crianças. Estão relacionadas às estações do ano e tem como objetivo aproximar a 

família das conteúdos e vivencias artísticas que as crianças realizam durante a época. A participação 

da família mostra para a criança o envolvimento social entre os adultos.  



Para as maiores festas são organizadas comissões, visando um momento de exercício social 

para as famílias sentirem-se incluídas no processo educativo.  

A escola promove também passeios visando o entrosamento e a convivência social harmônica.  

 

Oficinas Extracurriculares 
Este ano a Escola Amanayé oferece:  

1. Curso de Capacitação de Professores com base na proposta de Educação Waldorf 

2. Grupo de estudos sobre a Pedagogia Waldorf, desenvolvimento infantil; 

3. Oficina de Trabalhos Manuais oferecido as famílias para que escola e família caminhem 

juntas no processo de educação da criança.  

4. Cantoterapia – trabalho de aprimoramento e terapia da voz através do Canto. 

  



VI Processo de Adaptação 

 
O processo de adaptação é considerado fundamental para a integração tanto da criança quanto 

da família à escola, pois observar mais de perto a rotina pedagógica juntamente com seu filho, 

propicia a confiança  ao permitir que seja observado claramente o que a criança realiza na escola. 

Este processo de adaptação deve ser realizado por pelo menos três dias consecutivos. Neste período 

o responsável e a criança devem chegar à escola no período de brincadeiras externas para que a 

criança vá, gradativamente, participando das atividades sociais do grupo.  

A pessoa responsável é orientada no sentido de não interferir nas atividades das crianças, de 

preferência deve realizar algum trabalho que a ocupe enquanto a nova criança fica livre para brincar 

ou permanecer ao lado e observar como acontecem as interações. 

A adaptação é considerada finalizada no momento em que a criança tenha se socializado com 

os colegas, participe das atividades e permita que a professora o auxilie. 

 

VII Processo de Avaliação 
Na Escola Amanayé a avaliação é fruto de observação e registro diário das conquistas e 

desenvolvimento das crianças. Durante dois momentos no ano esta avaliação é apresentada aos pais:  

1. Conversa com cada família, com hora marcada para falar sobre o 

desenvolvimento, conquistas e comportamento e  orientando ainda as famílias em relação 

a atitudes ou atividades indicadas para fazer com a criança em casa.  

2. Avaliação Individual: será entregue por escrito aos pais no final do ano, uma 

avaliação descritiva sobre a evolução da criança, sua autonomia e aspectos significativos 

observados em todas as áreas do conteúdo programático. Esta avaliação fica registrada no 

arquivo digital do Jardim Amanayé.  

• Juntamente com a avaliação individual será entregue todos os trabalhos 

realizados pelas crianças durante o ano letivo.  

 

VIII - Matrículas e transferências 
 

Matrícula 

 

Para o ato da  matrícula são necessários os seguintes documentos: 

 

1. Contrato assinado em duas vias; 

2. Ficha individual do aluno preenchida; 

3. 01 foto 3X4 

4. Fotocópia da Certidão de Nascimento da criança (trazer original para 

autenticação); 

5. Fotocópia do RG e CPF do responsável pela matrícula da criança; 

6. Autorização de Passeio preenchida e assinada; 

7. Comprovante de endereço. 

 

OBS: Para os alunos matriculados na recreação, pede-se também a assinatura de declaração 

específica de ciência da obrigatoriedade de educação infantil a partir dos 04 anos de idade.  

Os educadores trabalham em conjunto com as famílias, tendo como meta básica fazer com que 

os pais acompanhem de perto o desenvolvimento de seus filhos. Escola e família trabalham 

conscientemente para a formação harmoniosa das crianças. Para isso, desde o momento da 

matrícula, a escola deixa bem claro qual é a proposta pedagógica. Os pais, então, de posse desse 

material, poderão refletir e tomar uma decisão consciente sobre a futura educação de seus filhos, 

participando assim, ativamente, desse processo.  

 



Transferências 

 

Sempre que solicitado, é emitido ao aluno um atestado de matrícula da escola para a 

transferência. Para o aluno ser transferido a partir dos 04 anos (idade obrigatória) é necessário que 

seja apresentado um atestado de vaga da escola para a qual será transferido.  

Para transferências para a Escola Amanayé, será verificada a existência de vagas e será emitido 

sempre que solicitado um atestado comprovando a vaga. O aluno só será aceito após emissão de 

quitação de débitos de escolas anteriores. 

 

IX - Disposições gerais. 
 

Objetos trazidos de casa 

 

A criança deve trazer somente material solicitado pela escola. Demais objetos como brinquedos 

e outros materiais não são permitidos. Caso sejam trazidos serão recolhidos e devolvidos diretamente 

aos pais.  

 

Material Individual 

Será necessário trazer para o jardim para permanência da criança durante o ano escolar*: 

1 par de botas de borracha ; 

1 par de pantufas/chinelo; 

1 capa de chuva; 

1 chapéu para o sol;  

1 touca para o frio. 

* Será encaminhados para casa 1 final de semana por mês para manutenção.   

 

Uso diário da criança 

Deverá vir todos os dias na mochila da criança: 

Muda de roupa extra de calça e blusa, mais: 

1  camiseta lisa manga curta e manga longa; 

1 calça de moletom; 

1 short ou bermuda, preferência de algodão; 

1 tênis confortável para caminhadas; 

1 Chinelo  

Para dormir: 1 Calça comprida de malha fina (tipo pijama); 

2 Pares de meia; 

2 peças de calcinha ou cueca; 

Toalha de mão; 

1 necessaire com: escova de dente com estojo, escova de cabelo, soro nasal, lenços de papel 

(quando necessário) e prendedores de cabelo para as meninas.  

 

Para o Maternal (e crianças saindo das fraldas) 

- Babador e panos de boca.  

- Fraldas; (4 por período) 

- Lenços umedecidos; 

- Pomada.  

 

Observações Gerais 

- Mochilas devem ser sem estampas chamativas e fáceis de manusear;  

- Evite sobrecarregar a mochila, deixe espaço livre, para roupas sujas e fácil manuseio;  

- Não é permitido o uso de sandálias tipo melissa ou crocs. Se a criança insistir em vir com estes 

sapatos deverá ter outro adequado na mochila.  



- Todo o material da criança deve ter identificação.  

- Evitar excesso de estampas de super heróis, princesas etc. nas roupas de uso diário.  

 

 


