INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
ORIENTAÇÕES 2019
EDUCAÇÃO INFANTIL (MATERNAL A INFANTIL 3)
1- Entrega de materiais constantes da lista postada no site do INSA, na aba “Educação Infantil” – dia 24/01/2019
– 5ª f – das 9 às 12 h, pelo portão da Rua Dom Bosco.
2- Reunião com os pais e/ou responsáveis pelas crianças da Educação Infantil (Maternal ao Infantil 3) –
26/01/2019, sábado, às 09 horas, no ECA (Teatro).
3- Início das aulas – 28/01/2019, 2ª feira – As crianças deverão vir uniformizadas.
 Maternal e Infantil 1 - horário especial de adaptação, a ser combinado na reunião do dia 26/01/2019.
 Infantil 2 e 3 - horário será normal.
4- Horário das aulas: Entrada: 13 h. Saída: 17h30
 A entrada e saída serão pelo portão da Rua Dom Bosco.
 Os alunos que utilizam o serviço das vans escolares serão retirados pelos responsáveis pelo serviço de
transporte contratados pelas famílias.
 Na entrada, o portão estará aberto das 12h40 às 13h.
 Na saída, o portão será fechado às 17h40 e as crianças cujos pais atrasarem, serão encaminhadas à
portaria principal, na Praça 8 de Abril.
 Obs.: Integral – Para os alunos que optaram pelo período integral, a entrada será a partir das 7h, pelo portão
da Rua Dom Bosco até 7h30.
5- Lanche: Trazer todos os dias, dentro da mochila: garrafa com sucos variados; lanche saudável, frutas etc. Não
será permitido trazer: balas, doces, chocolates, salgadinhos “chips” e refrigerantes.
6- Uniforme – A entrada e permanência dos alunos só será permitida mediante a utilização do uniforme abaixo,
que deverá ter o nome da criança marcado com tinta de tecido em cada peça:
 Meninos: bermuda azul-marinho, em microfibra, com o logotipo do INSA bordado;
 Meninas: bermuda, saia, short saia ou bailarina em helanca, legging ou corsário em suplex, azul-marinho,
com o logotipo do INSA bordado;
 Camiseta branca com ou sem mangas, com o logotipo do INSA bordado;
 Tênis; meias.
No verão: Será permitido, também, o uso de sapatilhas e sandálias que ofereçam segurança, em cores
neutras, evitando cores vibrantes. Não será permitido o uso de crocs, chinelos, rasteiras e botas.
No inverno:
 Conjunto de calça azul-marinho e jaqueta azul-marinho em moletom ou microfibra ou dupla face em
microfibra, com o logotipo do INSA bordado;
 Será permitido o uso de blusas de moletom, colete, com logotipo do INSA bordado, nas cores: azulmarinho ou vermelha (sem detalhes em outras cores).
Empresas credenciadas para venda do uniforme escolar:
EM’S Confecções – Rua Luiz Gama, 67 – Centro - Fones: 3541-3579 / 3544-6789
Loja Campanha – Rua Cristovão Colombo, 762 – Centro – Fones: 3541-2177 / 3544-5663
7- Material Didático
 Os livros da Rede Salesiana de Escolas (Editora Edebê) são utilizados pelos alunos do Infantil 1 ao Infantil
3. O processo de compra está disponível no site do INSA www.insararas.com.br, no link da Editora Edebê.
 O livro de Inglês do Infantil 1 ao 3 não consta do pacote da Edebê, será pedido posteriormente (a escola
fará a compra diretamente do distribuidor e repassará aos pais com o maior desconto possível).
 A lista de material para cada ano/série está no site do INSA: www.insararas.com.br, na aba do segmento
“Educação Infantil”.
 O material para as aulas de Robótica será adquirido diretamente junto à “Via Maker”. O fornecedor fará
plantão no INSA para a realização das vendas nos dias: 30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019..
 Na primeira semana de aulas, será entregue a cada aluno uma agenda escolar, a ser usada diariamente.
 A mochila para os alunos do Maternal ao Infantil 3 estará à venda na EM’s CONFECÇÕES.
“Consideremos nossos alunos como filhos, pondo-nos a seu serviço e não dominando-os.” (D.Bosco)
Orientadoras Cíntia e Daniela

