INFORMAÇÕES GERAIS
HORÁRIOS
________________________________________________________________________________
Entradas

Saídas

Creche

8:00 às 10:00

17:30*

Jardim de Infância

8:00 às 9:00

18:30

* (à exceção das crianças de 2 anos que poderão ficar até às 18h30)

Lanche
Agradecemos a todas as pessoas que vêm buscar as crianças à tarde, antes do horário do
lanche estabelecido para cada grupo, o favor de aguardarem na Praça ou na Portaria, para
as crianças poderem lanchar tranquilas.
Recreio
Os locais de recreio onde as crianças se encontram à hora da saída estão afixados na
Portaria. Pedimos a todos os pais que quando forem buscar os vossos filhos ao jardim não
fiquem para além do tempo necessário.
Nota:
O incumprimento dos horários, quer de entrada quer de saída, prejudica seriamente a
criança, o grupo a que pertence a qualidade educativa e todo o funcionamento deste
Centro Educativo.
Pedimos aos pais a melhor compreensão e colaboração no cumprimento destes horários e
das normas estabelecidas afixadas junto à Portaria.
Secretaria
Abertura

8:30

Encerramento

17:00

Pedimos a máxima pontualidade no pagamento da mensalidade que deve efetuar-se de
01 a 10 de cada mês, de preferência por Multibanco ou em cheque, para segurança de
todos.
Ao longo do ano realizam-se visitas de estudo de acordo com os projetos desenvolvidos
nas salas das crianças. O pagamento das visitas de estudo vem incluído no recibo da
mensalidade da criança.
Atendimento aos pais
Todas as educadoras – das 16h00 às 17h00 - reservam um dia por semana, para
atendimento aos pais. É favor informarem-se junto da educadora do seu filho/a qual o dia
agendado para o atendimento.

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO
________________________________________________________________________________
Fazemos um apelo de participação a todos os pais nos “Projetos” que surgirem nas turmas
das crianças. Se tiverem sugestões para essas temáticas, por favor partilhem-nas com a
educadora. Incentivamos todos a participarem nas atividades para as quais forem
convocados, quer pelos seus filhos, quer pelas educadoras.

CALENDARIZAÇÃO
________________________________________________________________________________
Pedimos a todos os pais a máxima atenção para as datas indicadas na folha de
calendarização 2019/20, e para outras informações que venham a ser afixadas no placard
ou no ecrã da entrada e nas portas das salas que as crianças frequentam.

ACESSO ÀS SALAS
________________________________________________________________________________
Pedimos aos pais o favor de não entrarem nas salas dos vossos filhos:


a partir das 9h00 (Jardim de Infância) e a partir das 9.30h (Creche), para não
perturbarem as atividades curriculares que estão a ser desenvolvidas com as
crianças;



e depois das 17h30, porque se está a proceder às limpezas diárias.

SAÚDE
________________________________________________________________________________
Faltas por motivos de saúde
Sempre que a criança se ausentar durante 5 dias consecutivos, por motivo de doença,
deverá apresentar, na altura do seu regresso, uma declaração médica comprovativa do seu
restabelecimento.
Medicamentos
De manhã, os medicamentos devem ser entregues pelos pais diretamente à pessoa que
acolhe a criança, acompanhados do termo de responsabilidade da medicação, que pode
ser pedido na secretaria.
À tarde, a recolha destes deverá ser feita na Portaria. Se algum medicamento necessitar de
frigorífico é favor referir no ato da entrega - no final do dia, estes medicamentos, quando
vão para casa, devem ser recolhidos no frigorífico que existe no Refeitório para esse
efeito.

Segurança
O uso de fios, pulseiras, anéis e brincos (especialmente argolas), pastilhas elásticas e
pequenos objetos trazidos de casa têm criado algumas situações de risco. Pedimos que as
crianças não tragam de casa este tipo de objetos.
SAÚDE (CONT.)
________________________________________________________________________________
Bolos de aniversário
Os bolos de aniversário deverão ser o mais simples possível, sem creme, conforme as
normas de saúde alimentar para crianças. Por favor, deem atenção a esta situação que é
muito importante. A melhor opção é um bolo de iogurte caseiro, pois é o que está mais
indicado para as crianças pequenas. Não são permitidos sacos de doces, nem bolos com
creme.

BIBE E T-SHIRT DO CENTRO EDUCATIVO
________________________________________________________________________________
É obrigatório que a criança use diariamente o bibe. No verão, nos meses mais quentes, o
bibe poderá ser substituído pelas t-shirt’s do Centro Educativo. A criança deve trazer
sempre o bibe vestido quando entra na sala, identificado com o seu nome à frente, do lado
esquerdo.

SITE DA OBRA SOCIAL PAULO VI
________________________________________________________________________________
Convidamos todos a visitar o nosso site:
www.obrasocialpaulovi.pt,
aí encontrarão informações de interesse para todos.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
________________________________________________________________________________
Brevemente os pais receberão a informação relativa à oferta das atividades
extracurriculares para este ano letivo, que terão início no mês de outubro.

