REGRAS E ORIENTAÇÕES PARA COMEMORAÇÃO DE
ANIVERSÁRIOS NA PARAÍSO INFANTIL
Sabemos que as comemorações são importantes para nossos pequenos que trocam
experiências afetivas e sociais, assim como para as famílias. Considerando que num espaço
educativo, todas as atividades devam ter uma intencionalidade pedagógica e considerando o
elevado número de comemorações que são solicitadas, elaboramos algumas regrinhas e
orientações na realização desses breves momentos.
1- Para melhor ajustar a operacionalização, a comemoração somente poderá ocorrer às quintasfeiras, sob agendamento prévio de no mínimo 10 (dez) dias. Se não houver o devido agendamento pela
família junto à coordenação, não haverá comemoração.
2- Todas as comemorações acontecerão no horário do lanche da tarde, em nossas dependências,
sendo assim, seguirão as regras de alimentação e/ou decoração da Paraíso Infantil.
3- No agendamento, a coordenação da Paraíso Infantil passará à família o número de crianças na
turma , assim como as devidas restrições alimentares que há na turma , as quais deverão ser
OBRIGATORIAMENTE respeitadas.
4-

O lanche oferecido é contratado no “Buffet” indicado pela Paraíso Infantil.

5- A duração da comemoração deverá ser apenas de 1hora/relógio, no máximo, ressaltando que a
rotina das crianças não pode ser alterada.
6- Os pais deverão enviar os convites com o mínimo de 4(quatro) dias de antecedência para as
famílias das demais crianças e no convite deverá conter o cardápio que será oferecido. Os convites
devem ser entregues à coordenação para serem anexados às agendas ou podendo também ser digitais
ou whatsapp.
7- Como entendemos que a comemoração nessa faixa etária está relacionada aos vínculos da
criança com seu grupo, a comemoração é restrita aos colegas da turminha, a fim de manter o conforto
e a segurança das crianças.
8- Não será permitido servir: doces, balas, refrigerantes ou sucos de caixinha, excetos nas
lembrancinhas que serão enviadas para as famílias de nossos “fraldinhas”.
9- Caso a família ofereça algum tipo de lembrancinha para as crianças ao final da comemoração ,
esta NÃO PODERÁ ser entregue diretamente às crianças . As tias (monitoras) ficam responsáveis em
colocar na mochila da criança para que a família receba.
10- Não há taxa a ser cobrada da família para comemoração de aniversário na PARAISO
INFANTIL , exceto o que for consumido e/ou decoração de balão (opcional) a ser combinada
diretamente conosco.
.

...porque celebrar é o que importa !
EQUIPE PARAISO INFANTIL

