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Duque de Caxias, 09 de fevereiro de 2022 

 

 

Senhores Responsáveis, seguem abaixo algumas recomendações para a Ed. Infantil ao 1º 

ano: 

 A entrada e saída do turno da manhã será pela Portaria Anísio Teixeira, ao lado da secretaria; 

 Pedimos que sejam pontuais; 

 Todo o material deverá ter o nome do aluno. Não esquecer do casaco escolar, dos potinhos do 

lanche e do suco; 

 Enviar pelo menos 2 máscaras extras; 

 Mandar uma garrafinha de água ou um copo com o nome do aluno; 

 Os alunos do maternal, Fases I e II, precisam de uma bolsinha separada com: escova, pasta de 

dente e toalhinha (todos os itens nomeados); 

 Quanto aos alunos do Maternal e Fase I, pedimos que providencie um kit higiene contendo lenço 

umedecido, fraldas, pomadas e roupa extra, para caso a criança se suje na escola (podendo ser 

outro uniforme). 

 Até segunda ordem, os responsáveis e o transporte devem deixar os alunos do maternal e Fase I 

nas salas no horário da entrada; 

 A agenda deverá ser enviada aberta quando tiver algum bilhete.  

OBS: os alunos do 1º ano devem entregar a agenda para a professora, caso tenha algum recado; 

 Após o horário de entrada, os alunos do 1º ano, que chegarem atrasados, subirão sozinhos para 

suas salas; 

 O material precisa ser enviado de acordo com o horário, porém, caso seja necessário o uso de 

outros materiais, será solicitado através da agenda; 

 Pedir para os alunos do 1º ano, preencher o cabeçalho das folhinhas das atividades de casa e nos 

cadernos; 

 A tarefa de casa, deverá sempre ser entregue no dia seguinte para correção; 

 Fase III e 1º ano deverá fazer a cópia dos ditados sempre que for para casa; 

 Preencher as informações da agenda e colocar os contatos atualizados. 

 

 

 

Atenciosamente,  

coordenação pedagógica   

 
 

 

 


