DIREÇÃO PEDAGÓGICA

HORÁRIO

 Diretora – Maricelma Costa Argolo.





 Vice-Diretora – Tânia Virgínia dos Santos.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
 EDUCAÇÃO INFANTIL – Juciana Duningham.



PROPOSTA PEDAGÓGICA
A Coopeducar busca a criatividade, a espontaneidade e a investigação como
ferramentas para direcionar a sua prática pedagógica. Uma prática de
aprendizagem significativa e integradora que garanta aos interesses e
motivações dos alunos, aprendizagens essenciais para a formação de pessoas
críticas, autônomas, participativas, capazes de atuar com dignidade,
responsabilidade e competência no meio onde vivem.
Repensar o mundo e o homem de hoje com suas diferenças, repensar os
valores fundamentais da vida e fazer com que a Educação se caracterize em
estratégias importantes é o que alicerça a nossa proposta pedagógica.
A Coopeducar enquanto Instituição Educacional comprometida com a
formação global do ser humano tem como objetivos:









Garantir o direito da criança à aquisição de conhecimento e o respeito à
sua individualidade;
Promover o desenvolvimento pessoal do educando, avançando em
novos níveis, por meio de constantes estímulos;
Viabilizar a transformação do agir e do pensar no nível pessoal e
social, valorizando as decisões e compromissos assumidos
coletivamente;
Criar condições para que os alunos se tornem democráticos, capazes de
interagir de forma crítica, reflexiva, ecológica, como cidadãos
comprometidos com o meio em que vivem;
Estimular o uso de diferentes informações e de recursos tecnológicos,
para que o aluno possa adquirir e construir conhecimento;
Propiciar condições de convívio harmônico e de respeito mútuo para a
comunidade escolar;
Promover entre os educadores um trabalho cooperativo e de reflexão
constante, entendida como aperfeiçoamento das competências
pedagógicas;
Compartilhar com a família e a comunidade os princípios e objetivos
da Educação da Coopeducar.



UNIFORME
 Camisa ou camiseta de malha, short em malha padronizada.
 Sandálias brancas ou pretas.
 Tênis branco ou preto com meia branca.
 Não serão permitidos tamanquinhos ou sandálias sem tiras atrás.
OBSERVAÇÃO:
É imprescindível o uso do uniforme pela criança. Além do mesmo ser útil
para identificação do (a) aluno (a), é também um instrumento de
organização da Instituição.

OBSERVAÇÕES GERAIS






ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA NA ESCOLA.
O início da caminhada na escola para algumas crianças é muito difícil. Viver
com outros adultos, em outro espaço, compartilhar com outras crianças, nem
sempre são coisas desejáveis para estes pequenos. Sendo assim, coletamos
alguns conselhos práticos de vários educadores.
Recomendamos a introdução gradual da criança. Visitas iniciais breves em
companhia dos pais familiarizam a criança com o ambiente, com sua pró e
despertam o interesse pelas atividades e brinquedos da escola.
Lembramos que há muitas diferenças individuais na reação emotiva:
algumas param de chorar quando a mãe se afasta, outras necessitam de um
tempo maior para se adaptarem. Não é possível dar solução única para todos
os casos, no entanto, na maioria, a acomodação gradual tem produzido
melhores resultados.








SUGESTÕES QUE PODERÃO AJUDAR AOS PAIS
1) Não engane a criança.
a) A falta de confiança na palavra materna agrava o medo do abandono.
b) Os pais devem demonstrar confiança na professora.
c) Assegure verbalmente à criança que a espera do lado de fora, que vai
trabalhar e volta.
d) Ao se despedir da criança, mesmo que esta chore, não volte atrás
querendo acalmá-la, confie em nossa equipe de trabalho.
e) Durante o período de adaptação, os pais poderão permanecer na escola
até quando o professor julgar conveniente.

ORIENTAÇÕES FUNCIONAIS.
Para o nosso bom funcionamento é importante que pais, responsáveis e
alunos observem:

07:30 - Início das aulas.
11:30 - Encerramento das aulas.
As saídas fora do horário devem ser solicitadas antecipadamente ao
professor.
No horário de saída, as crianças só serão entregues aos pais,
responsáveis ou pessoas autorizadas pelos mesmos. Nenhum aluno
será entregue à pessoa estranha ou poderá sair sozinho. Importante
que não haja atrasos no horário da saída.
O horário de chegada, quando não obedecido, acarreta em prejuízos
para a criança no desenvolvimento das atividades do dia. Por isso,
oriente seu (a) filho (a) a cumpri-lo sempre!






Pensando na melhor adaptação da criança no ambiente escolar, não
ser permitida a permanência dos pais na sala de aula. Os pais devem
esperar na recepção.
A cantina estará a sua disposição. Procure-a e informe-se sobre
cardápio, fornecimento etc;
É importante que os pais não permaneçam na porta da sala de aula
para não atrapalhar o andamento das atividades. Quando quiser falar
com o professor, aguardar na recepção.
A Escola não se responsabilizará por perda ou danos de brinquedos,
joias ou quaisquer pertences de valor, trazidos pela criança, exceto
aqueles solicitados pela Escola e devidamente identificados.
Trazer um brinquedo de casa é quase sempre um grande desejo dos
alunos. Para atender esta necessidade, sem perder os limites entre a
casa e a Escola, o professor, junto a seu grupo, estabelece que sextafeira pode trazer um brinquedo. Com isto, cada aluno pode
compartilhar, com os amigos e o professor, um "pedacinho" de seus
pertences.
Para participação do aluno em excursão ou qualquer atividade fora da
Escola, será necessária a autorização do responsável por escrito e o
fardamento completo.
Não será permitida a frequência de alunos com viroses, febre, etc;
Os aniversários podem ser comemorados na sala de aula, durante o
horário escolar, no período do recreio, organizados junto com os
professores e devem se restringir aos membros mais próximos da
família e aos colegas do grupo, constando de uma festa simples, sem
interferir nos trabalhos escolares. Após o recreio, os alunos
retornarão às atividades.
Todos circulares e comunicados deverão ser observados e assinados
pelos responsáveis e devolvidos à Escola.
Efetuando-se a matrícula, automaticamente, o responsável pelo aluno
estará acatando as disposições expressas no ato da matrícula,
assumindo responsabilidades pela autenticidade dos documentos
entregues com o requerimento da matrícula e pelo pagamento dos
serviços prestados, na forma prevista regimentalmente por legislação
própria.
Para maior integração e socialização da criança, estaremos realizando
lanche coletivo saudável nas sextas-feiras e só com frutas nos dias
abaixo. Fiquem atentos:
- SEGUNDA-FEIRA: Os alunos do G1.
- TERÇA-FEIRA: Os alunos do G2.
- QUARTA-FEIRA: Os alunos do G3.
O objeto de uso pessoal esquecido pela criança na escola
permanecerá na secretaria num prazo de 30 dias. Vencido o prazo
corrente, faremos doação a uma Instituição.
Por considerarmos um transporte de risco, a Escola só permitirá o
uso de moto-táxi pela criança com autorização, por escrito, dos pais.

Feliz Ano Letivo!

