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1. O nosso horário é das 8 às 12h (manhã) e das 14 às 18h (tarde), tendo 30 minutos de tolerância na saída 

(plantão):  
 
MANHÃ: 12h às 12h30  
TARDE: 14h às 18h30  
 
Lembrando que o PLANTÃO deve ser utilizado em casos de extrema necessidade e que o número excessivo de 

alunos que utilizam este serviço pode ocasionar incidentes desagradáveis. Após o horário limite do plantão determinado 
acima, a PARAÌSO INFANTIL não disporá de equipe da escola para acompanhamento dos retardatários. A permanência 
do aluno após, ou antes, do horário determinado é de inteira responsabilidade da família, isentando a Paraíso 
Infantil de quaisquer compromissos.  

 
2. Lembramos que o horário do acompanhamento escolar e reforço é sempre no primeiro momento do dia e é 

adaptado de acordo com as necessidades individuais e cronograma de esportes de cada aluno. Para aulas particulares, 
procure a coordenação e faça o agendamento com antecedência. 

 
3. O cronograma de RECREAÇÕES é seguido diariamente pelo professor, afinal brincar é fundamental para o 

desenvolvimento de toda criança. Em dias de piscina, nosso aluno deve vir com roupa de banho sob a vestimenta. Não se 
esqueçam da roupa intima extra que deve vir juntamente com a toalha na mochila. Lembrando que é obrigatória a 
apresentação do ATESTADO MÉDICO (aptidão física) semestralmente para o uso das piscinas, sendo entregue no ato da 
matrícula.  

 
4.  O material deve ser entregue no ato da matrícula, ou o boleto referente a taxa deve ser pago conforme 

vencimento, impreterivelmente.  
 
5. O uso do UNIFORME ESCOLAR é obrigatório durante todo o ano letivo. Nosso uniforme é composto apenas de 

uma única peça: CAMISETA, a qual é adquirida na Coordenação. Alunos desuniformizados não permanecerão na 
Escola.  

 
6. Brinquedos, celulares, tabletes, ipads, objetos de valor, relógios ou dinheiro devem ser evitados já que a PARAÍSO 

INFANTIL não se responsabiliza por tais. Priorizamos as recreações que resgatam brincadeiras de rua e/ou coletivas, por 
isso não é viável que o aluno traga seu tablete ou ipad. Em ocasiões especiais, serão avisados com antecedência.   

 
7. Identifiquem todos os pertences pessoais do aluno como, materiais pedagógicos individuais, camiseta, toalha, 

lancheira, agasalho com NOME e IDADE.  
 
8. O cancelamento ou rescisão do contrato pode ser feito a qualquer momento por ambas as partes seguindo sempre 

o que rege o Contrato de Prestação de Serviços assinado no ato da matrícula. Conheça nosso Plano Semestral e 
vantagens que este oferece!  

 
9. É imprescindível a atualização de dados cadastrais como endereço e telefone sempre quando necessário. 

Cadastre também seu email, enviando o nome do seu filho e turno para: escparaisoinfantil@terra.com.br, assim você 
receberá todos os comunicados por email.  

 
10. A AGENDA do aluno serve como instrumento imprescindível no dia a dia para verificação das tarefas do aluno, 

servindo também como nosso meio de comunicação. Acompanhem-na diariamente.  
 
11. A Coordenação estará sempre pronta para ouvir sugestões, reclamações e dúvidas existentes. Comuniquem-se 

conosco: 3245-6508/ 99156-3488 (coordenação).  

 
“... porque seu filho merece o melhor!!” 


