CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI
Circular de início de ano da Creche – Rio, 31/01/2020.
Srs. Pais,
Sejam bem-vindos!!! Vamos lá?!!
1. NOSSA EQUIPE
Diretora

Ana Paula

Supervisora Pedagógica

Silvana

Coordenadoras

Ana Paula e Andreia Andrade

Secretaria

Ana Ligia

Nutricionista

Patrícia (terça-feira de manhã e quinta-feira à tarde)

Equipe de apoio

Cozinheira: Maura
Auxiliar de cozinha: Ozana
Professoras: Belinda (08h às 13h) e Bia (13h às 18h)
Lactarista: Nádia
Auxiliares: Sabrina
Professoras: Andreia Junqueira (07h30 às 13h) e
Andreia Pimentel (14h às 18h)
Auxiliares: Adriana, Mônica e Marcela
Professoras: Alessandra (07h30 às 12h) e Daniele (13h30 às 18h)
Auxiliares: Elizângela e Talita
Pedro

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
Aulas de Música

2. AULA EXTRA DE CAPOEIRA – GRUPO 3
Supervisão: Mestre Toni
Professores: Gabriel e Tiago
Horário: 16h às 16h30
Mensalidade: R$ 210,00
Início: 02 de março. As inscrições devem ser feitas na secretaria.
3. LEMBRANDO...
Pastinha: um dos veículos de comunicação entre a creche e a família. Todos os carnês e convites
serão enviados na pastinha, que deve vir todos os dias na mochila.
Quadro de Remédios: No caso de a criança estar fazendo uso de alguma medicação, por uma
questão de segurança nossa e de vocês, esta deverá ser anotada diariamente no quadro de
remédios até a suspensão do tratamento.
Aniversários: comemorar o aniversário junto com os amigos é muito bom e as crianças curtem
muito. Na creche os pais podem participar da festa, que acontece sempre na hora do lanche.
Basta agendar com antecedência com a coordenadora do turno e caprichar no bolo e nos
brigadeiros. Pipoca, só para o Grupo 3. Balas, chicletes e refrigerantes não valem.
Pedimos uma atenção especial para esses momentos. Nem todas as crianças têm permissão
para o uso de imagem. Por este motivo, não será permitido fotografar e repassar as imagens
das festas e de outros momentos das crianças na Ueriri.

Rotina: qualquer alteração na rotina das crianças deve ser comunicada à coordenadora.
Lembramos que a compensação de horário só poderá ser feita com a autorização e liberação da
coordenação.
Dia da Novidade: toda sexta-feira é dia de novidade e as crianças podem trazer de casa um
brinquedo para compartilhar com os amigos.
Roupas e objetos pessoais: todos os pertences das crianças devem ser marcados com o nome.
Desta forma evitamos que sejam confundidos.
Programa de Saúde Oral: o que comer é um hábito que trabalhamos com as crianças. Pedimos a
colaboração e atenção de vocês para evitarem biscoitos, balas e pipocas dentro da Ueriri no
horário da entrada e da saída.
Chamadinha (Grupo 2 e 3): as crianças do Grupo 2 e do Grupo 3 devem trazer uma foto
10x15cm atualizada para a chamadinha.
O que fica na creche (Grupo 1): uma mamadeira, um copo com tampa, uma chupeta com
protetor, um pente ou escova, uma saboneteira, shampoo e creme. As toalhas das crianças vão
para casa na sexta-feira para serem lavadas. Os lençóis vão e voltam todos os dias.
O que fica na creche (Grupo 2): um copo com tampa, uma saboneteira, shampoo e creme. As
toalhas e os lençóis das crianças vão e voltam todos os dias na mochila.
O que fica na creche (Grupo 3): uma saboneteira, shampoo e creme. As toalhas e lençóis das
crianças vão e voltam todos os dias na mochila.
Banho e troca de fralda: a Ueriri fornece sabonete infantil, pasta d’água, hipoglós e maisena.
Outros produtos de higiene deverão ser trazidos pelas crianças.
4. RINOSSORO E REPELENTE
Os repelentes e os rinossoros não ficam mais na Creche e deverão permanecer nas mochilas para
serem usados pelas crianças. Essa medida é uma exigência do Conselho Regional de Educação.
5. PEDIDO ESPECIAL
Depois do jantar, as crianças fazem sua higiene pessoal e se arrumam para sair.
Para que este momento possa ser mais organizado e tranquilo, pedimos que os pais só subam
após as 17h30. Desta forma, as auxiliares podem arrumar com calma as crianças e a sala.
Contamos com a compreensão e colaboração de todos.
6. CIRCULARES
As comunicações creche-família serão feitas por e-mail e através do site. Por isso, cada
responsável deve se cadastrar no link abaixo e manter atualizados os endereços eletrônicos.

http://ueriri.com.br/Escola/Cadastro.html

Pedimos que o questionário abaixo seja preenchido e devolvido o mais rápido possível.
Nome da Criança: ____________________________________________________________
Turma: _____________________________________________________________________
Horário: ____________________________________________________________________
Restrições Alimentares: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Temperatura do banho: ________________________________________________________
Pomada para assadura: ________________________________________________________
Tipo de sabonete: ____________________________________________________________
CPF do responsável (para nota fiscal): ____________________________________________

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

