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1. ENTRADA NA ESCOLA

O início da criança na escola possibilita a ampliação de seus rela-
cionamentos e vínculos para além da família e do ambiente da casa. 
Proporciona conhecer uma nova realidade, atuar e intervir nela, e 
crescer e desenvolver-se em contexto social, coletivo.  Assim, temos a 
preocupação de oferecer às crianças um ambiente, físico e relacional, 
propício a seu desenvolvimento.

É através das relações com o outro que a criança forma sua iden-
tidade, diferencia-se dos demais, constrói sua autoestima, conhece a 
si mesma e o mundo que a rodeia. Na escola, a criança entra em 
contato com adultos e crianças que não conhece, com novos valores 
e regras, com nova rotina e novo espaço.

Além da interação com outras crianças e adultos, é também a 
partir da sua movimentação e da exploração de espaços e materiais 
variados que a criança conhece a si mesma e apreende o mundo.  O 
Recreio propicia à criança entrar em contato com espaços e situações 
que favorecem a sua atuação e experimentação.

Os ambientes do Recreio contêm objetos, brinquedos e mate-
riais variados que, adequados às faixas etárias. despertam o inte-
resse e mobilizam a criança para ações diversas. Enquanto a crian-
ça faz suas explorações e experimentações, o educador acom-
panha suas descobertas, observa suas necessidades, acolhendo-a, 
lançando novos desafios e apoiando-a em suas pesquisas e con-
quistas. O brincar, a interação entre idades diferentes e o incenti-
vo à autonomia são pilares do trabalho desenvolvido no Recreio. 

2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

A escola funciona de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 18h30.
Berçário e G1: das 8h00 às 12h00 ou das 13h00 às 17h00. Há 

Neste manual 
você encontrará 
regras, 
procedimentos 
e informações 
a respeito do 
funcionamento 
do Recreio. Por 
favor, leia com 
atenção.
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e das regras, que têm como finalidade garantir o acolhimento e a se-
gurança das crianças.

2.1. Período integral ou estendido no Berçário, G1 e G2:  as crian-
ças que precisam passar o dia inteiro ou estender o horário de sua 
estada na escola têm a possibilidade de frequentar o período oposto, 
no grupo correspondente à sua idade. Esses horários devem ser pre-
viamente acertados com a coordenação e com a secretaria da escola. 

2.2. Período integral ou estendido a partir do G3: o Grupo Oficina 
(GO) é uma opção diferente para a criança que precisa passar o dia 
inteiro ou período estendido na escola, seja durante toda a semana 
ou apenas em alguns dias. Esse grupo funciona no período oposto ao 
curricular.  Assim, as crianças da tarde podem participar do GO de 
manhã, e os alunos da manhã, do GO à tarde.

A proposta do GO é que as crianças, a partir do G3, que frequen-
tem o Recreio em período estendido, possam aproveitar a escola de 
outra maneira no período oposto ao curricular. Em um grupo de ida-
des mistas, explorar ainda mais nossos espaços externos. Fazer muito 
trabalho manual, jardinagem, construir brinquedos e objetos com su-
cata, reciclagem de papel, dobraduras, brincadeiras de dramatização, 
dança, faz-de-conta... Tudo isso de um modo mais solto, recreativo! 
Haverá também momentos para descanso e espaço reservado para 
os maiores fazerem a lição de casa. 

O lanche e o almoço seguem o cardápio do Recreio.
O GO também está aberto a ex-alunos do Recreio. 
O GO tem um educador fixo, que é responsável por planejar as 

atividades e encaminhar as crianças para as oficinas de especialistas. 
Essas oficinas são optativas, a criança do GO pode ou não participar. 
As oficinas oferecidas são: 1. Capoeira; 2. Dança e expressão corporal; 
3, Música e brincadeiras de roda; 4. Inglês (este para G4 e G5). 

Horário de funcionamento do GO: de manhã, das 7h30/8h00 às 
13h00, e à tarde, das 13h00 às 18h00, de 2ª a 6ª feira. 

possibilidade de período alternativo e de ampliação dos horá-
rios da manhã e/ou da tarde. Período integral: das 7h30/8h00 às 
17h00/17h30/18h00/18h30. 

G2: das 8h00 às 12h30 ou das 13h00 às 17h30. Período integral: 
7h30/8h00 às 17h00/17h30/18h00/18h30. Há possibilidade de perío-
do alternativo e de ampliação dos horários da manhã e/ou da tarde. 

G3, G4 e G5: das 8h00 às 12h30 ou das 13h00 às 17h30. É possível 
ampliar o horário da manhã, iniciando às 7h30 e/ou indo até 13h00 e 
da tarde até 18h00/18h30. A possibilidade de frequência em período 
integral, ampliado ou alternativo, é a participação no Grupo Oficina 
(GO). Mais informações no item 2.2.

A definição e o cumprimento dos horários de entrada e saída é 
muito importante, pois nos baseamos nestes para montar adequa-
damente a rotina dos grupos e também para garantir um bom aten-
dimento às crianças no acolhimento, na higiene, na organização dos 
pertences ao final do período e nos momentos de atividades coletivas.

O horário de entrada dos pais na escola para deixar os filhos é, de 
manhã, das 7h30/8h00 às 8h30 e, à tarde, das 13h00 às 13h30. Assim, 
vocês têm 30 minutos na entrada para acompanhar seu filho e para 
trocar breves informações com educadores e coordenadoras.

As crianças que chegarem após 8h30 ou após 13h30 serão recebi-
das no portão. Exceções a esta regra são crianças do G1, de período 
estendido e alunos do GO. 

As crianças só saem do Recreio acompanhadas por pessoas auto-
rizadas pela família na ficha de matrícula. Caso alguém diferente dessas 
pessoas autorizadas venha buscar seu filho, é necessário comunicar a 
secretaria com antecedência, fazendo uma autorização formal (por 
e-mail ou entregue assinada na secretaria). Qualquer criança será libe-
rada somente mediante autorização formal, independente do grau de 
proximidade ou parentesco da pessoa que venha buscá-la. 

Contamos com a parceria de vocês no cumprimento dos horários 
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3.4. Cardápio: O cardápio semanal, além de ser enviado por e-mail, 
é afixado no mural interno do portão, junto à rotina diária grupal.  

3.5. Reunião de pais: berçário- dadas as particularidades do traba-
lho no berçário, marcam-se entrevistas individuais da coordenação 
com os pais ao longo do semestre. Ao final deste, há uma reunião 
de pais para compartilhar o trabalho desenvolvido. Se necessário, há 
também reunião para conversar sobre a passagem para o G1.

G1 a G5: durante o semestre realizam-se  reuniões entre pais, edu-
cadores e equipes de direção e coordenação.  A primeira, no primeiro 
ou segundo mês de aula do ano letivo, visa compartilhar com os pais 
o trabalho que será realizado no grupo durante o ano. Já a segunda 
reunião, que acontece a partir do meio do primeiro semestre, é para 
apresentar especificidades do trabalho realizado no grupo. No se-
gundo semestre acontece a terceira reunião de pais.  As datas dessas 
reuniões são definidas no início de cada semestre. Outros encontros 
podem acontecer a partir das necessidades dos grupos.

3.6. Reunião individual com Coordenação e ou Direção: sempre 
que nós do Recreio ou os pais julgarmos necessário, são realizadas 
reuniões individuais para tratar de assuntos específicos de seu filho(a).

3.7. Relatos e relatórios individuais: berçário - relato “Minha história 
no berçário”, conta a trajetória da criança no berçário através da ob-
servação de aspectos como adaptação, alimentação e comunicação. 
Enviado aos pais ao final de cada semestre, ilustrado com fotos. 

G1 e G2: os pais, de crianças dos grupos 1 e 2, recebem semes-
tralmente 2 relatos breves sobre um aspecto do desenvolvimento 
da criança, como adaptação, faz-de-conta, exploração, ilustrados com 
fotos. Esses relatos formam, ao final do ano, o álbum chamado “Minha 
História no G1.” ou “Minha História no G2 .” 

G3, G4 e G5: os pais recebem relatórios individuais semestrais que 
contam o percurso da criança na escola, levando em conta aspectos 
como: socialização, linguagem, artes, ciências.

Os pais podem optar pelo período inteiro ou por menos horas, se-
guindo sempre esquema a ser previamente contratado com a escola.

Vagas: são 15 vagas por período, para crianças de idades diferentes 
(do G3 ao G5). Para formar um grupo é necessário no mínimo 4 
crianças inscritas. Não formando o GO, a criança poderá frequentar o 
período oposto, no grupo correspondente à sua idade, caso haja vaga.

3. COMUNICAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA
 
O contato dos pais com os educadores, auxiliares e equipe de co-

ordenação é importante.  A troca de informações e observações con-
tribui para um maior entendimento e melhor atendimento à criança. 

3.1. Conversas cotidianas: há sempre uma pessoa da equipe de 
direção e/ou coordenação para atendê-los em necessidades pontuais.

3.2. Caderno: as crianças do Berçário, G1 e G2 têm um caderno, 
fornecido pelo Recreio, para envio de rotina diária de trocas e alimen-
tação. Neste os educadores também escrevem algumas observações. 
Recomendamos aos pais que anotem observações e cuidados espe-
ciais para com seu filho(a).  

A partir do G3: a ficha com a rotina de alimentação e cuidados 
diários, além de informações básicas do período em que a criança 
permanece no Recreio é coletiva. Esta ficha é afixada no portão para 
verificação dos pais e depois, arquivada na secretaria.

É possível o envio da rotina diária pelo caderno individual para 
crianças de período estendido cujos pais não vêm trazer ou buscar. 

3.3. E-mails: cobranças e comunicados sobre o trabalho, passeios, 
eventos e outros são enviados por e-mail. Os pais podem enviar reca-
dos, observações, devolutivas de relatórios e autorizações de passeio 
pelos e-mails:

recreio@escolarecreio.com.br 
recreio2@escolarecreio.com.br 
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Grupo 1, duas fotos 10x15 (horizontal), uma da criança sozinha e 
outra com a família.

Grupo 2, duas fotos 10x15 (horizontal), uma da criança sozinha e 
outra dela com a família e 4 fotos 5x7 (tipo passaporte).

Grupo 3, quatro fotos 5x7 (tipo passaporte).
Grupo 4 e Grupo 5, duas fotos 5x7 (tipo passaporte).  

5. CUIDADOS E SAÚDE

• Seguiremos os cuidados e orientações indicados pelos pais e 
pelo pediatra particular de cada criança.

• A ficha de saúde, preenchida na época da matrícula, deve ser 
atualizada semestralmente ou quando ocorrer mudanças signi-
ficativas quanto saúde, cuidados e medicação. 

• Avisar na secretaria quando forem ministradas novas vacinas, 
para atualização da ficha de saúde individual.

• Qualquer medicamento só será dado desde que acompanha-
do de justificação do uso, além das especificações do período 
de tratamento e de posologia. O medicamento deverá ser en-
tregue na secretaria.  A posologia e os horários de medicação 
devem ser escritos pelos pais no Caderno Observações de 
Saúde, que também se encontra na secretaria. Retirar o medi-
camento na secretaria no final do período.

•  As crianças não podem vir ao Recreio com febre ou com qual-
quer tipo de doença contagiosa ou transmissível. Pedimos que 
vocês não tragam seu filho(a) se ele(a) tiver tido febre nas últi-
mas 24 horas. Essa medida, além de evitar transmissão entre as 
crianças, preserva seu filho que, debilitado, não participará com 
o mesmo ânimo das propostas e estará mais sujeito a recaídas. 

• Qualquer alteração do estado de saúde da criança na escola 
será comunicada de imediato aos pais.

3.8. Relatos e relatórios coletivos: ao longo do semestre, enviamos 
via e-mail alguns relatos de experiências, passeios, projetos e brinca-
deiras significativas para o grupo.   

Imagens, fotografias e relatos sobre as atividades desenvolvidas no 
GO são enviados periodicamente aos pais, por e-mail.

4. MATERIAIS E VESTIMENTA NA ESCOLA

O material pedagógico, para experiências e culinária é oferecido 
pelo Recreio, mediante pagamento realizado na secretaria. 

Os pais devem enviar uma camiseta de adulto, ou infantil dois nú-
meros maior do que a usada por seu filho(a), para artes. 

As crianças do G5 recebem uma lista de material que complemen-
ta o material pedagógico fornecido pela escola. Faz parte dessa lista 
um estojo, caderno de desenho, caderno de texto, por exemplo.

Diariamente, devem ser enviadas à escola roupas suficientes para 
o período.  As crianças devem vir com roupas confortáveis e que 
possam sujar em atividades plásticas, culinárias e experiências, e com 
calçados que permitam a exploração dos brinquedos de parque e 
espaços com segurança (evitar crocs, tamancos, sapatos com salto).

Todos os pertences pessoais devem estar marcados com o nome 
da criança.

As mochilas individuais devem ser colocadas nos locais indicados:
G1: trocador / G2: hall do trocador / G3: sala / G4: hall da sala e G5: 

sala / GO: estante do galpão
O uso de uniformes é optativo. Em dia de passeio, porém, as crian-

ças devem estar vestidas com a camiseta do Recreio. Camisetas, ber-
mudas, moletons podem ser adquiridos na secretaria. 

Para o trabalho desenvolvido em cada grupo., solicitamos fotos, 
segundo as seguintes indicações:

Berçário, uma foto 10x15 (horizontal) da criança sozinha.
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O lanche da manhã é composto por uma fruta da época ou um 
sólido (bolachas, bolo, pão com diversos recheios...) e um suco de 
frutas natural. O lanche da tarde é composto por uma fruta da época 
e um sólido e um suco de frutas natural. 

No Grupo 1, nos lanches, tanto da manhã como da tarde, são 
oferecidos fruta e suco. A introdução de outro tipo de sólido é feita 
aos poucos e ocorre após avaliação dos educadores e equipe de co-
ordenação e conversa com os pais.

O cardápio das crianças recém saídas do berçário exige uma aten-
ção especial. Elas podem seguir o cardápio oferecido pela escola, ou 
ainda trazer alimentos específicos de casa conforme necessidade. Es-
ses ajustes são feitos entre as famílias e a coordenação.

A partir do segundo semestre no grupo 5, as crianças trazem o 
lanche de casa. É muito importante que participem da escolha do 
lanche diário, trazendo alimentos saudáveis como o lanche oferecido 
pelo Recreio: frutas da época, pães com diversos recheios, iogurtes... 
Não trazer refrigerantes, salgadinhos, balas, chicletes e chocolate. 

8. FESTA DE ANIVERSÁRIO

Os pais que quiserem comemorar o aniversário de seus filhos no 
Recreio durante o período devem entrar em contato com a secre-
taria para marcar a data da festa e retirar orientações sobre procedi-
mentos para o evento. 

Quando a festa for fora do Recreio, pedimos que notifiquem a se-
cretaria com antecedência para evitar possíveis coincidências de datas. 

Há ainda a possibilidade de alugar o espaço do Recreio para festas 
nos finais de semana.

Orientações para festas realizadas dentro da rotina escolar : A fes-
ta de aniversário é data muito importante para as crianças. Por isso 
estabelecemos algumas regras gerais para seu melhor funcionamento.

6. AÇÃO EM CASO DE ACIDENTE

Em caso de acidente a escola acessará a ficha de saúde preenchida 
pelos pais e entrará imediatamente em contato com os responsáveis. 
Caso não consiga localizá-los, será realizado o encaminhamento des-
crito na ficha de saúde no item “em caso de acidente”. Na urgência, se 
não conseguirmos contatar os responsáveis, e na impossibilidade de 
levar a criança ao local assinalado na ficha de saúde, a encaminhare-
mos ao Hospital Sabará ou ao pronto socorro particular do Instituto 
da Criança, ambos especializados em cuidados infantis.

7. ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA

A Alimentação na escola é mais um momento especial. Além de 
lanches e almoços nutritivos, todas se sentam em pequenos grupos 
e, acompanhadas pelo educador, têm a possibilidade de experimentar 
vários alimentos e compartilhar seus gostos com os colegas. 

Nos momentos de alimentação, elas podem fazer pequenas esco-
lhas, como o tamanho do pão e o recheio. No dia em que oferece-
mos baguete, por exemplo, escolhem de que tamanho parti-la e com 
que desejam recheá-la: queijo/ presunto/ manteiga ou mel/ requeijão/ 
manteiga, etc. As frutas são apresentadas inteiras e as crianças optam 
por comê-las assim ou picadas, amassadas, com mel, aveia, granola... 

Em nossas refeições privilegiamos o uso de cereais (como farinha 
e arroz) integrais e menor quantidade de sal e açúcar. Temos também 
o cuidado de oferecer diferentes alimentos: frutas e legumes selecio-
nados, carne vermelha, frango, ovo e peixe, saladas diversas e suco 
natural, proporcionando uma alimentação gostosa e mais saudável.

7.1. Almoços e Lanches: o almoço é fornecido pelo RECREIO para 
as crianças de período integral. Para as de meio período que precisam 
almoçar na escola, é necessário acordo prévio com a secretaria. 
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• suco (podem optar por servir o suco especificado no cardápio.
Crianças do grupo 2 ao grupo 5: 
• um bolo caseiro, de tamanho médio (1 a 2 kg), de preferência 

pão de ló, bolo de cenoura, bolo de laranja, sem muito creme 
e com cobertura simples. 

• velas para o bolo
• suco (podem optar por servir o suco especificado no cardápio.. 
• Obs: Brigadeiros e outros docinhos, assim como outras co-

midas (pão de queijo, sanduíches de queijo ou peito de peru, 
gelatinas...) não são necessárias, mas se forem enviadas, devem 
vir em quantidade suficiente para o número de crianças do 
grupo (mínimo 2 por criança).

9. BRINQUEDO DE CASA

Toda sexta-feira é o Dia do brinquedo de casa. Nesse dia, as crian-
ças podem trazer seus brinquedos, fantasias, jogos, livros e CDs para 
que sejam explorados e compartilhados com seus colegas. Pedimos 
que participem da escolha do brinquedo e que evitem os muito gran-
des, como motocas, e os que contém peças muito pequenas. 

Para o G1, o Dia do brinquedo de casa é segunda-feira..

10. PASSEIOS

Fazemos periodicamente passeios com os diferentes grupos, de 
acordo com as atividades que estão sendo desenvolvidas. É neces-
sário usar a camiseta do Recreio, e que os pais e ou responsáveis 
enviem autorização por escrito e acertem a taxa na secretaria.

Nos dias em que o grupo estiver fazendo um passeio, não haverá 
atividades alternativas para as crianças desse grupo na escola.

• Solicitamos que os convites sejam entregues às educadoras  
com pelo menos uma semana de antecedência, já preenchidos 
com os nomes dos convidados (retirar a lista de alunos do 
grupo na secretaria).

• A festa de aniversário é exclusiva das crianças do Recreio. A 
presença de pai, mãe e irmãos não é permitida, pois interfere 
na dinâmica do grupo e na reação de seu filho(a) durante a 
festa. Exceção à regra são os irmãos que também frequentam 
o Recreio no mesmo período. 

• Se vocês quiserem, podem enviar máquina fotográfica para os 
educadores tirarem fotos.Todo material da festa (comes e be-
bes) deve ser colocado na cozinha, no dia do evento.

• O envio de bexigas (cheias e já com cordão), toalha de mesa, 
copos, pratos e talheres fica a critério dos pais. 

• A ornamentação e a colocação de enfeites ficam a cargo dos 
pais. No caso de enviar lembrancinhas, pedimos que sejam sim-
ples e adequadas à idade das crianças. Por favor, não enviar 
brinquedos muito pequenos ou com peças pequenas, nem gu-
loseimas, como balas e chicletes.

 Para a realização da festa, providenciar os materiais abaixo. 
Crianças do Berçário:
• Uma gelatina natural de frutas, pudins ou creme natural de 

frutas. 
• Vela de aniversário.
Crianças do grupo 1: 
• um bolo caseiro, de tamanho médio (1 a 2 kg), de preferência 

pão de ló, bolo de cenoura, bolo de laranja, sem muito creme 
e com cobertura simples. Favor não enviar bolo de chocolate, 
pois as crianças deste grupo, como se sabe, são pequenas e 
muitas delas não ingerem açúcar ou chocolate habitualmente.

• velas para o bolo.



14 15

11. SÁBADOS E EVENTOS NO RECREIO

Promovemos alguns encontros durante o ano: Sábados Especiais,  
Festa Junina, Fim de Tarde Cultural e Mostra Cultural. Estes eventos 
são ótimas ocasiões para que a comunidade escolar conheça ainda 
mais de perto o trabalho realizado na escola e compartilhe com as 
crianças um espaço que é tão especial para elas.

12. PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA

Contamos com a parceria de vocês para que o trabalho realiza-
do na escola seja o mais efetivo e significativo possível. Essa parceria 
envolve participação e colaboração com materiais de pesquisa dos 
projetos e, também, na troca de informações sobre seu filho(a) e con-
versas para esclarecimento de possíveis dúvidas. A presença de vocês 
na escola, nas reuniões e nos eventos é muito bem-vinda!

Equipe de Direção
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