São Paulo, 24 de janeiro de 2022

Às famílias da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I,

Desejamos boas vindas às crianças e às famílias que já estavam
conosco e às que estão ingressando na escola neste ano. Que
possamos estar cada vez mais próximos!
Para que vocês possam começar a se organizar para este ano letivo,
reunimos aqui um primeiro conjunto de informações importantes para
a organização do nosso cotidiano.
Assuntos:
Professores e professoras de cada grupo e/ou disciplina
Comunicação entre as famílias e a escola
Protocolos de prevenção à COVID-19
Como ir e o que levar à escola
1º dia de aula e adaptação gradual para crianças de GI
Horários de aula e importância da pontualidade
Autorização de saída
Transporte escolar
Professores e professoras de cada grupo e/ou disciplina
Grupo

Manhã

Tarde

Grupo Interidades

Marilia Villas
Nélia Dias

Beatriz Lysei
Patrícia Escaleira

1º ano

Eliana Ponciano
Heloisa Cesar

Eliana Ponciano
Daniela Tiemy Watanabe

2º ano

Esther Becker
Filomena Meireles

Camilla Guimarães
Érica Teixeira

3º ano

Maria Lucia de Souza
Mikaela Sepulvida

Daniela Amorim
Julia Kayano

4º ano

Rosangela Garofalo
Bruna Giuliano

Juliana Garrido
Maria Fernanda Alvarenga

5º ano

Valéria Rodrigo
Anaís Escalona

Daniela Lacerda
Ana Gabriela Faversani

Artes

Tomás Decina e Mateus Horta

Biblioteca

Anita Correa

Capoeira

Suelena Francisca da Silva (Dofona) e Alcides Santos de Jesus
(Bui)

Educação Física

Gilson Pedroso e Francisco Marotto Avelaneda

Inglês

Gabriela Laskievic e Bianca Figueiredo

Música

Rosana Araujo e Henrique Paulino da Silva

Comunicação entre as famílias e a escola
Para facilitar a comunicação entre as famílias e a escola, destacamos
a seguir os setores responsáveis por diferentes assuntos.
ASSUNTO

●
Acompanhamento
da vida escolar dos(as)
alunos(as)
●
Questões
pedagógicas e
educacionais

SETOR
Orientação Educacional e Pedagógica
Grupo Interidades, 1º e 2º ano – Joana Elkis
3º, 4º e 5º ano – Flávio Cidade
Professores especialistas – Luciana Gamero
Práticas inclusivas de EI a EM – Leonardo Golodne
Coordenação Geral de EI e EF I – Adriana Mangabeira
Assistente de Orientação de GI a 5º ano – Sheila Valezi
Assistente de Coordenação e Direção – Rita de Oliveira
orientacao.ei.ef1@colegioequipe.g12.br

●
Agendamento de entrevistas
com a Orientação

Sheila Valezi
sheila@colegioequipe.g12.br

●
Informações
●
Comunicação com a escola /
Recados e recomendações

Recepção
recepcao@colegioequipe.g12.br

●

Matrícula

●
●
●
faltas
●

Documentos
Atualização de cadastro
Justificativa de atrasos e

●

Questões financeiras

(11) 35799150 / (11) 36626500

Secretaria
secretaria@colegioequipe.g12.br

Autorização de saída
Tesouraria
tesouraria@colegioequipe.g12.br

●
Reuniões com as famílias
O Calendário escolar de 2022 já está no site da escola e nele é
possível consultar as reuniões coletivas agendadas para este ano
letivo. Realizaremos três reuniões com as famílias de cada grupo

durante o ano, planejadas para partilhar informações sobre a
aprendizagem e a vida escolar das crianças.
Entrevistas individuais podem ser solicitadas tanto pelas famílias
quanto pela escola, por telefone ou e-mail. Serão realizadas pela
Orientação Pedagógica e Educacional nas questões relativas ao
ensino e aprendizagem e pela Direção nas questões gerais e
institucionais.
Os recados e recomendações das famílias à escola (medicação,
restrições alimentares, autorizações de saída etc.) podem ser
comunicados pela agenda ou diretamente à Secretaria. Questões
cotidianas podem ser conversadas diretamente com os(as)
professores(as), mas pedimos que eventuais preocupações sejam
conversadas com a Orientação, por telefone ou pelo agendamento de
uma entrevista.
É fundamental que possamos nos comunicar com os familiares
facilmente. Nesse sentido, solicitamos que sejam mantidos
atualizados na secretaria os endereços de e-mail e telefones para
contato.
Esperamos contar com a colaboração de vocês para que possamos
cuidar o melhor possível das necessidades das crianças ao longo do
ano.
●
Agenda virtual
Manteremos, além da agenda física, um endereço de e-mail para
cada grupo, mas lembramos que, estando na escola, as professoras
não acessarão as mensagens, de forma que comunicados relativos ao
cotidiano devem ser feitos sempre via agenda física ou Secretaria. Os
e-mails dos grupos, que estarão ativos a partir de 01 de fevereiro,
poderão ser utilizados para breves trocas de informação sobre a vida
escolar das crianças, mas fundamentalmente para eventuais envios
de informações ou atividades aos(às) alunos(as).
Grupo
GI-Manhã

E-mail
interidades.manha.2022@colegioequipe.g12.br

1º ano-Manhã ef1.primeiro.manha.2022@colegioequipe.g12.br
2º ano-Manhã ef1.segundo.manha.2022@colegioequipe.g12.br
3º ano-Manhã ef1.terceiro.manha.2022@colegioequipe.g12.br

4º ano-Manhã ef1.quarto.manha.2022@colegioequipe.g12.br
5º ano-Manhã ef1.quinto.manha.2022@colegioequipe.g12.br
GI-Tarde

interidades.tarde.2022@colegioequipe.g12.br

1º ano-Tarde

ef1.primeiro.tarde.2022@colegioequipe.g12.br

2º ano-Tarde

ef1.segundo.tarde.2022@colegioequipe.g12.br

3º ano-Tarde

ef1.terceiro.tarde.2022@colegioequipe.g12.br

4º ano-Tarde

ef1.quarto.tarde.2022@colegioequipe.g12.br

5º ano-Tarde

ef1.quinto.tarde.2022@colegioequipe.g12.br

Protocolos de prevenção à COVID-19
O documento Protocolos de prevenção à COVID-19 / jan 22 contém
as normas e orientações de segurança sanitária definidas pela nossa
escola, e será atualizado sempre que necessário.
É fundamental que leiam com atenção e se comuniquem conosco
rapidamente diante de situações que envolvam sintomas, contato
com COVID-19, procedimentos ou dúvidas, por telefone ou pelos emails
da
Secretaria
ou
da
Orientação
(secretaria@colegioequipe.g12.br ou orientacao.ei.ef1@colegioequipe
.g12.br).
Como ir e o que levar à escola
O ideal é que as crianças usem sempre roupas confortáveis, de
preferência shorts ou calça de malha ou moletom, que lhes permitam
brincar à vontade, sem receio de sujar ou manchar. Tênis ou
sandálias fechadas são importantes para evitarmos acidentes. O uso
de protetor solar é recomendado em dias de sol.
Em função da pandemia, pedimos que as crianças que têm cabelos
compridos usem o cabelo preso com fivelas ou elásticos, para que ele
não entre em contato com a máscara e para que não precisem tirá-lo
do rosto. Pedimos ainda que evitem ao máximo a utilização de
bijuterias e adereços nos quais possam ficar tocando ou que possam
dificultar a higienização das mãos.
Diariamente, sugerimos que ajudem as crianças a cuidar da
higienização da mochila e pertences pessoais e a conferir se todos os
materiais necessários estão sendo levados à escola. São eles:

●
Lancheira com lanche pronto para consumo e que permita o
máximo de autonomia no manuseio.
●
Garrafa de água já cheia e com tampa, e com uma segunda
abertura para a reposição de água se necessário.
●
Agenda e outros materiais para as aulas a partir da orientação
dos(as) professores(as). A agenda da escola será entregue no
primeiro dia de aula e deverá estar sempre na mochila.
●
Três máscaras cirúrgicas limpas acondicionadas em um saco
específico, ou duas PFF2 ou N95, que serão utilizadas apenas se
necessário.
●
Um saco plástico reserva para serem acondicionadas as
máscaras usadas (é importante identificar os sacos para máscaras
limpas e para máscaras usadas).
●
Uma muda de roupa para as crianças de GI e 1º ano .
Não temos uniforme, mas pedimos que todas as crianças tenham
uma camiseta cinza da escola, que pode ser adquirida na Secretaria,
para uso em saídas ou ocasiões especiais.
Colocar o nome da criança em seus pertences ajuda a evitar o
extravio. Solicitamos que as crianças não tragam nada de grande
valor pessoal ou econômico e que vocês tenham o cuidado de nos
devolverem qualquer objeto alheio que surja em casa.
Pedimos ainda que as crianças não tragam aparelhos celulares,
sonoros ou jogos eletrônicos para a escola.
●
Vestuário adequado para as aulas de Capoeira e
Educação Física
Seguem as especificações para algumas aulas com professores(as)
especialistas e, abaixo, um calendário com os dias dessas aulas, já
que algumas se alternam quinzenalmente:
●
Capoeira: calça comprida branca ou clara de malha ou moletom
(ou calça própria de Capoeira); camiseta branca, clara ou a da escola
própria para essa aula, que pode ser adquirida na Secretaria; tênis e
meia; cabelos presos.
●
Educação Física: roupas de malha ou moletom; tênis e meia;
cabelos presos.
Calendário das aulas de Capoeira e Educação Física – MANHÃ
Calendário das aulas de Capoeira e Educação Física – TARDE

1º dia de aula para EI e EF I e adaptação gradual para
crianças de GI

Na 3ª feira, dia 1 de fevereiro, nosso primeiro dia de aula, estamos
aguardando todas as crianças que já estudavam conosco do GI ao 5º
ano, e também as crianças que estão ingressando na escola neste
ano nos grupos de 1º a 5º ano, salvo algum combinado específico
com a orientação.
●
Grupo Interidades
As crianças que estão ingressando no Grupo Interidades (3 a 5 anos)
deverão iniciar a adaptação gradualmente ao longo da primeira
semana de aula, conforme combinado com a orientação em uma
entrevista inicial, que será realizada neste final de janeiro.
●
Crianças que podem entrar sozinhas na escola
Tendo em vista o cenário da pandemia ainda vigente, no primeiro dia
de aula pedimos que as crianças de 2º a 5º ano se despeçam no
portão e entrem sozinhas, pois logo serão acolhidas por nós. Nesse
caso, seus familiares ou acompanhantes podem apenas encostar o
carro na faixa amarela, local de paradas rápidas, para a criança
entrar na escola, ou deixá-la conosco no portão.
Caso seja imprescindível o acompanhamento por um adulto, pedimos
que todos os protocolos sejam seguidos (condições de saúde, tipo de
máscara e distanciamento), de acordo com o documento disponível
no link acima. Pedimos ao acompanhante a disponibilidade para
aguardar que a professora acompanhe a despedida na porta da sala
de aula.
●
Crianças que precisam de acompanhamento para entrar
na escola
No caso das crianças de GI e 1º ano que estão ingressando na escola
neste ano, pedimos que se possível os responsáveis se despeçam no
portão e não entrem na escola, a fim de minimizar a circulação no
ambiente interno. Profissionais da escola estarão disponíveis para
acompanhar essa despedida. Nos casos de adaptação mais delicada,
exceções serão combinadas com a orientadora no momento da
entrevista de adaptação.
Boas condições de saúde, uso de máscara e manutenção do
distanciamento por quem acompanha as crianças, conforme
especificado no documento sobre os protocolos de prevenção à
COVID-19 (link disponível acima), serão fundamentais para que isso
ocorra com o máximo de segurança.

Diante da necessidade de acompanhamento, é importante que quem
chega de carro estacione nos arredores para que o trânsito possa fluir
na rua e na porta da escola. Lembramos que a faixa amarela na
frente da escola pode ser utilizada apenas para embarque e
desembarque, não é permitido estacionar. O mais indicado nos
parece ser utilizar a zona azul da Alameda Barros, onde costuma
haver vagas. Os estacionamentos mais próximos ficam na própria
Rua São Vicente de Paula, nos números 129 e 147, e há outros dois
um pouco mais distantes, na Rua Albuquerque Lins, nos números 844
e 645.
Nossa expectativa é de que, passado esse primeiro momento de
apresentações e despedidas, esse seja um dia normal de aulas e que,
ao longo da semana, os alunos de 4 anos em diante possam aderir ao
hábito de entrar sozinhos na escola. Os menores podem ser
acompanhados, conforme a necessidade de cada um e combinados
com a Orientação.
Horários de aula e importância da pontualidade
Para conseguirmos atender as necessidades de todos os ciclos e
evitar aglomerações, os horários de entrada e saída da escola
passaram por pequenos ajustes e estarão organizados da seguinte
maneira:
●
GI e 1º ano-Manhã: entrada às 8h15 e saída às 12h15.
●
2º a 5º ano-Manhã: entrada às 8h e saída às 12h30.
●
GI e 1º ano-Tarde: entrada às 13h40 e saída às 17h40.
●
2º a 5º ano-Tarde: entrada às 13h25 e saída às 17h55.
Contamos com a colaboração das famílias para a pontualidade e a
manutenção do distanciamento na entrada e saída.
Manteremos horários de plantão apenas para quem tem irmãos no
próprio ciclo (EI e EF I) e, no caso do período da tarde, também para
quem tem irmãos no EFII. É fundamental para nossa organização que
esse critério seja respeitado.
●
GI e 1º ano-Manhã: 8h às 8h15 e 12h15 às 12h30, apenas
para quem tem irmãos no 2º a 5º ano.
●
GI e 1º ano-Tarde: 13h25 às 13h45 e 17h45 às 17h55, apenas
para quem tem irmãos no 2º a 5º ano.
●
GI a 5º ano-Tarde: 13h15 às 13h25 e 17h55 às 18h20, apenas
para quem tem irmãos no EFII.
No horário de saída, as crianças deverão ser chamadas por quem
estiver na portaria e vamos encaminhá-las para o portão
gradualmente.

●
Período integral
Até que possamos abrir mão do distanciamento e das “bolhas” por
grupos, que nos auxiliam a evitar o contágio da COVID-19 no espaço
escolar, não teremos atividades presenciais em período integral uma
vez por semana para 2º a 5º ano. Todas as aulas com professoras e
professores especialistas serão oferecidas no período regular.
Neste início de ano, avaliaremos a possibilidade de planejar
atividades significativas e/ou encontros de integração e socialização
por videoconferência, no contraturno do dia do período integral. Elas
serão oportunamente divulgadas.
Lembramos que assim que possível reorganizaremos as aulas
presenciais com especialistas no perído integral, ou seja, às segundas
à tarde para quem estuda no período da manhã e às quartas de
manhã para quem estuda no período da tarde, de forma que
solicitamos que as crianças mantenham sua disponibilidade para
participar delas.

Autorização de saída
É preciso formalizar e atualizar ano a ano, junto à Secretaria da
escola, a forma como seu filho ou sua filha vai embora: de transporte
escolar, de carona, com os próprios familiares ou sozinho(a).
Qualquer alteração neste acordo, no decorrer do ano, deve ser
prontamente comunicada. Neste início de ano, solicitamos que
acessem a ficha própria no link abaixo e encaminhem
para secretaria@colegioequipe.g12.br.
Autorização de saída
Transporte escolar
A escola não dispõe de transporte escolar próprio, mas indica alguns
profissionais de confiança que prestam esse serviço. Em caso de
necessidade, peça informações na Secretaria.

Pedimos que nos procurem diante de qualquer necessidade.
Contamos com a colaboração de vocês para que possamos cuidar o
melhor possível das necessidades das crianças nesse momento de
adaptação, mantendo também os protocolos de segurança sanitária.
Que tenhamos um excelente ano!

Atenciosamente,

Adriana Mangabeira, Flávio Cidade, Joana Elkis,
Leonardo Golodne, Luciana Gamero, Rita de Oliveira e Sheila Valezi
Equipe de Orientação
Educação Infantil e Ensino Fundamental I

