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Parecer nº 182/2012 – CEDF, de 25 de setembro de 2012 

Brasília, 01 de julho de 2016. 
 

Prezada Comunidade, 
 

 

      Ao longo dos últimos anos, nossa comunidade vem crescendo em número de alunos e 
diversidade de idades e isso é maravilhoso!  
      Aumentam as responsabilidades e cuidado com as crianças e jovens, tanto no âmbito 
pedagógico quanto administrativo da nossa instituição.  
      Com isso em mente, vimos a necessidade de unir esforços para equalizar os cuidados e as 
atitudes diante das crianças e jovens, uma vez que somos suas principais referências.  
      Assim, gostaríamos de, por meio deste comunicado, relembrar acordos que constam em 
nosso Guia Escolar e fazer alguns outros pedidos; a fim de que a rotina possa acontecer 
tranquilamente, gerando, além de aprendizado, saúde - como propõe a Pedagogia Waldorf. 
      Todo o esforço só será possível se nós, professores e responsáveis, agirmos na mesma 
direção. Então, contamos com a compreensão e colaboração de todos diante deste propósito.  
 

 

 

1. Quanto ao uniforme: 
 

 Deve ser usado diariamente por todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental. As camisetas de algodão coloridas que trazem o nome da escola são um 
dos itens de segurança e identificação dos alunos dentro e fora do espaço escolar. As 
camisetas estão à venda na recepção. 

 Camisetas relacionadas a atividades como Jogos Gregos, Interwaldorf e Teatro do 8º 
ano também poderão ser usadas como uniforme. 

  A partir do dia 25/07/2016, o porteiro não permitirá a entrada do aluno / da aluna 
que não estiver trajando uniforme. 

 A parte inferior da roupa deve ser confortável e protetora. Recomenda-se que 
meninas e meninos usem calças e bermudas de malha e outros tecidos macios. Saias 
podem ser usadas com calças de malha tipo legging por baixo.  

 Os calçados devem ser fortes e protetores, fechados ou presos aos pés, com solas 
planas (sem salto). Nas aulas de Educação Física o uso de tênis é obrigatório. 

 

2.   Quanto aos horários: 
 

 Recepção - 7h às 18h 
 Secretaria Escolar - 8h às 12h e 13h às 17h 
 Administração - 7h às 12h e 14h às 17h 

 

 Educação Infantil  
Turno matutino: chegada às 8h e saída às 12h 
Turno vespertino: chegada às 14h e saída às 18h 
Tolerância: 15 minutos antes e 15 minutos depois* 

 
 

 



2 

 

 Ensino Fundamental 
Turno matutino:  

7h30 – início da aula: chegada dos alunos. 
7h40 – a porta da sala será fechada e o aluno/a aluna que chegar entre 7h40 e 

8h00 deverá esperar no Pátio de Micael, acompanhado/ acompanhada do 
responsável, do porteiro ou do assistente pedagógico e poderá entrar às 
8h. 

Após as 8h: a entrada será permitida mediante justificativa plausível e aviso prévio 
da família ao professor/à professora de classe.  

12h30 – Horário de saída (tolerância de 30 minutos*) 
Turno vespertino: 

13h30 – Início da aula  
15h10 – Saída 5º e 8º anos (tolerância de 30 minutos*) 
16h00 – Saída 6º e 7º anos (tolerância de 30 minutos*) 
17h10 – Saída 8º e 9º anos (tolerância de 30 minutos*) 
 

*É importante ressaltar que após o período de tolerância, a escola não se 
responsabilizará por alunos/alunas que porventura permaneçam no espaço escolar. 

 
 

3. Circulação de adultos na escola em horário de aula 
 

Pedimos que os pais evitem ao máximo a circulação dentro da escola nos períodos de 
aula. Temos um espaço físico restrito e muitas das nossas aulas ocorrem nos espaços 
abertos/comuns da escola. Nosso porteiro foi orientado a abrir os portões da escola 
para a entrada de pais somente às 12h30 no turno matutino e às 17h10 no turno 
vespertino, salvo reuniões pré-agendadas com professores, reuniões de comissões 
de trabalho ou acesso à Secretaria Escolar.  

 
 As reuniões das comissões de trabalho devem ocorrer na Sala de Convivência e o 

porteiro deverá ser informado das mesmas. 
  Entendemos que é um hábito da nossa escola o encontro das famílias no Pátio de 

Micael a partir das 12h, após os pais pegarem as crianças da Educação Infantil. No 
entanto, a mudança de hábitos é necessária para atender importantes necessidades 
pedagógicas e questões de segurança. Aulas de Educação Física e diversas 
atividades pedagógicas ocorrem neste espaço até 12h30, término da aula do Ensino 
Fundamental.  

 Para ilustrar essas necessidades, citamos algumas situações: quando uma classe sai 
da escola para realizar uma atividade pedagógica externa e seu retorno ocorre neste 
horário, a presença de muitas pessoas no local dificulta a entrada das crianças e a 
segurança de que todas elas atravessaram o pátio em direção às suas classes. Outra 
situação muito séria refere-se às crianças da Educação Infantil que ficam com seus 
pais aguardando a saída dos irmãos do Ensino Fundamental; entram e saem do Pátio 
de Micael para a calçada, tornando-se mais uma preocupação para o porteiro. Ainda 
existe o inconveniente da obstrução e congestionamento dos corredores por familiares 
que aguardam seus filhos ao final do turno na porta das classes ou a entrada de 
alunos da educação infantil nas salas quando ainda estão ocorrendo aulas, isso 
prejudica a concentração e o desempenho dos alunos / das alunas. 
 

 
4. Doces/Lanche 
 

Doces como bala, chiclete, milk-shake, sorvete, dindim, biscoito recheado, refrigerantes, 
alimentos açucarados, coloridos artificialmente ou que contenham aditivos químicos não 
poderão ser consumidos dentro da escola. Estes tipos de alimento não são saudáveis 
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e deixam o aluno excitado e superativo. Embalagens descartáveis devem ser evitadas, 
sucos devem ser orgânicos ou feitos da própria fruta.  
 

              Celular/eletrônicos 
 

Assim como alguns alimentos, os celulares/eletrônicos também têm a capacidade de 
deixar os alunos desatentos, excitados e alheios ao mundo em sua volta. Portanto, não é 
permitido o uso de celulares/eletrônicos dentro do ambiente escolar. Caso seja 

necessário que o aluno/a aluna se comunique com seus familiares, poderá solicitar uma 
autorização do professor/da professora para utilizar o telefone da escola. Caso o aluno/a 
aluna esteja portando um destes equipamentos no ambiente escolar, o mesmo será 
recolhido e entregue somente ao responsável no fim da aula.  

 Sabemos que nós, adultos, somos modelo e referência para os alunos de todas as 
idades. Então, pedimos a compreensão e efetiva colaboração de todos no sentido de 
não utilizar seus aparelhos eletrônicos nas dependências da escola.  

 

 

Agradecemos pelo apoio constante e pela compreensão em prol da saúde de nossa escola e de 
nossos alunos. 
 

 

Colegiado de Professores 
 


