
 
 

Processo de Adaptação EducaçãoInfantil  2022 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 14/02/22 (SEGUNDA-FEIRA) 

ADIANTAMENTOS: CRECHE: MATERNA, MATERNAL A, MATERNAL B  

 

 

CRECHE: 

 

MATERNA + MATERNAL A:  

De 14 a 18 de fevereiro (segunda a sexta-feira): 
Proposta:  

Atividade dirigida entre pais e filhos. 

Formato:  

Organização de grupos em ordem alfabética, com horários pré-estabelecidos 

através de escala. 

 A escala será apresentada na reunião de pais no dia 11/02 (sexta-feira 

às 17h). 

Obs.: O aluno deverá vir acompanhado somente por um dos responsáveis. 

 

MATERNAL B  

De 14 A 16 de fevereiro (segunda a quarta-feira):  

Proposta: 

Atividade dirigida entre pais e filhos. 

Formato:  

Organização de grupos, com horários pré- estabelecidos  através de escala. 

 A escala será apresentada na reunião de pais no dia 11/02/22 (sexta-

feira às 17h). 

 

Obs.: O aluno deverá ter acompanhamento somente de um dos responsáveis; 

 

Observações:  

1. Uso de Uniforme: 
O uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula para todos os alunos. 

2. Alunos em processo de adaptação no maternal B: 
Terão horário normal a partir do dia 17/02/22 (quinta-feira), caso 

haja processo de adaptação diferenciado, será gerenciado pela 

professora titular em uma formatação dialógica com os pais. 
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INÍCIO DO ANO LETIVO: 15/02/22 (TERÇA-FEIRA) 

ADIANTAMENTOS: PRÉ-ESCOLA: PRE A E PRÉ B  

 

 

 

PRÉ-ESCOLA: 

 

PRÉ A e B: 

Dias 15 e 16 de fevereiro (terça-feira e quarta-feira):  

Proposta: 

Atividades dirigidas somente para alunos com horário reduzido.  

Formato: 

Horários: 

15/02: 13h30 às 15h30 

16/02: 13h30 às 15h30 

17/02: Horário Normal de aula*  

 

Observações:  

3. Uso de Uniforme: 
O uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula para todos os alunos. 

4. Alunos em processo de adaptação no Pré A e Pré B: 
Horário normal a partir do dia 17/02 (quinta-feira), caso haja 

processo de adaptação diferenciado, será gerenciado pela professora 

titular em uma formatação dialógica com os pais. 

 

 

 

Material Escolar 2022 

 

Material coletivo: Data para entrega: 21/02 (devidamente identificado) 

Material individual:   Deverá vir na mochila todos os dias. 

Observações: Serão sinalizados quais materiais serão de uso  individual e 

coletivo na reunião de pais no dia 11/02  às 17h. 

 


