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Atividades Pedagógicas 
No turno matutino, apresentamos as Artes Plásticas, 
Artes Cênicas e o Movimento evidenciando os 
projetos. Os alunos possuem uma caixa onde  são 
organizados os seus trabalhos artísticos e entregues a 
cada semestre para os pais, junto com uma avaliação.
No turno vespertino, é através do projeto literário e 
das nossas viagens imaginárias que apresentamos 
os cinco campos  de aprendizagens que são: O eu o 
outro  e nós, Escuta, fala, pensamento e imaginação, 
Traços, sons, cores e formas, Corpo, gesto e 
movimentos, Espaços, tempo, quantidades, relações 
e transformações, de acordo com a BNCC. A cada final 
de semestre, enviamos para os pais o portfólio com as 
atividades e a avaliação.
As aulas passeio são planejadas de acordo com 
os conteúdos ou projetos apresentados, a partir do  
1º período.
 

Educação Física
Nas quartas e sextas-
feiras, teremos aula de 
Educação Física. Todos 

os alunos, a partir do M1, 
deverão estar de tênis. 

Inglês
No Criarte seu filho tem a 

possibilidade de estudar Inglês 
todos os dias sem precisar se 

deslocar.
Contamos com o The Kids Club que 
ministra as aulas, com opções 5x ou 

1x na semana.
O formulário de  inscrição pode ser 
adquirido na secretaria do Criarte.

Judô e Balé
As modalidades esportivas e 
artísticas de Judô e Balé são 

oferecidas pela Academia Espaço 
Saúde. 

O formulário de inscrição para as 
aulas podem ser adquiridos na 

secretaria do Criarte.
Os alunos podem fazer uma aula 

experimental.

Taekwondo

As aulas de Taekwondo são optativas, acontecem nas terças e fazem parte da 

nossa grade curricular. Não é cobrado nenhum valor adicional. As aulas 

são ministradas pelo Professor Cavenatti certificado pelo ATA Tigers. 

Desenvolvimento da força, equilíbrio, flexibilidade, resistência, disciplina e 

convivência são alguns dos benefícios da prática.



Nossos HoráriosNossos Horários
Terça Quarta Quinta SextaSegunda

Lanche 
9h45 

Lanche 
9h45 

Parque
16h00 

Lanche 
9h45 

Lanche 
9h45 

Parque 
10h30 

Lanche 
9h45 

Parque 
10h30 

Parque
10h30 

Parque 
10h30 

Parque 
10h30 

Inglês* 
11h15

Inglês*
11h15

Inglês* 
11h15

Inglês*
11h15 

Almoço
11h55

Almoço
11h55

Almoço
11h55

Almoço
11h55

Almoço
11h55

Musicalização
15h30

Taekwondo
13h30

Lanche
15h10

Edu. Física
16h15

Lanche
15h10

Edu. Física
16h15

Lanche
15h10

Lanche
15h10

Judô/Balé
13h30**

Jantar
17h00

Jantar
17h00

Parque
15h45

Lanche
15h10

Jantar
17h00

Parque
15h45

Jantar
17h00

Inglês*
13h00

Parque
16h00

Jantar
17h00

Parque
15h45

*Modalidades 
contratadas 
separadamente, 
consulte na secretária 
do Criarte.
*Horários do Inglês 
serão definidos em 
reunião com os pais.
Horários sujeitos a 
alteração.

Refeições
Os lanches, almoço e janta são fornecidos e 

supervisionados pela Sócia Nutricionista do Criarte. 
Exceto para crianças com restrições, não permitimos 

ou ofertamos comidas que não tenham sido 
supervisionadas pela nossa profissional responsável.



Horários de entrada e saída
O Criarte funciona das 07h00 às 19h00, sendo que a entrada para o turno da 
manhã é até às 08h30 para o lanche das 09h00 e a saída até às 13h00. Para o 
turno vespertino a entrada é a partir das 13h00 até às 13h30 para o lanche das 
14h. A saída entre 17h30 e 18h45, com tolerância até às 19h00*. 
*Será cobrada uma taxa de R$50,00 (cinquenta reais), para os primeiros 15 minutos, por entrada 
antecipada ou atraso no horário de saída, conforme contrato. 
**Caso haja necessidade do aluno permanecer na Escola por um período extra ao que está matriculado o 
valor é de R$50,00 (cinquenta reais), havendo a necessidade de aviso prévio.

Roda da FrutaRealizamos a roda da fruta às terças no período matutino e às quartas-feiras no vespertino. Cada criança deverá trazer frutas variadas, para dividir com os amigos e com isso cada uma poderá provar e diversificar seu gosto e preferência, aprendendo também a socializar.

Uniformes
O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO, 

diariamente, a partir do início do 

ano letivo.

As peças devem estar identificadas.

As peças estão prontas e podem ser 

adquiridas na Malharia São Geraldo, que 

fica na Rua José Abreu, 484. Bairro de 

Fátima. Florianópolis. 

Telefone: 3248-2786.

Higiene bucal

O material de higiene bucal deverá ser 

guardado em um estojo, que será enviado 

diariamente na mochila do aluno ao final do 

dia. Os estojos não ficarão na escola, para 

que os pais possam acompanhar a sua 

conservação e limpeza frequentemente. As 

toalhinhas higiênicas com nome, para secar 

as mãos, também acompanham na mochila. 



Saída Antecipada
Pais comuniquem, na entrada, por telefone ou aplicativo caso tenham 
a necessidade de pegar a criança mais cedo. Para as professoras se 
organizarem, quanto à alimentação e higiene da criança, antes da 
entrega aos pais.
Deve ser observado o horário do término do jantar, acrescentado 30 minutos para 
higiene, aí sim as crianças estarão prontas, conforme item Horários de entrada e 
saída deste informativo.

Peças de Roupas Extras
Solicitamos aos pais que enviem sempre na bolsa ou mochila uma 
troca de roupa extra, para eventuais necessidades de troca.

Medicação na Escola
Os estabelecimentos de Educação Infantil são credenciados e 
autorizados a funcionar pela Secretaria Municipal de Educação.
Mediante determinação emitida pelo CREMESC, o Criarte somente 
medicará havendo receita médica recente (3 meses), sendo o 
medicamento e sua medida enviados pelos pais ou responsáveis 
através do aplicativo SmartBaby. Nos casos de emergência (tais como 
febre, diarreia, vômito ou doenças contagiosas como conjutivite), os 
pais serão comunicados e deverão vir até a Escola para levar a criança. 

Doenças Infectocontagiosas
Pedimos a compreensão dos pais para que não tragam seu filho 
para a Escola caso estejam gripados ou com qualquer outra doença 
infectocontagiosa. Nestes casos, o aluno deverá permanecer em casa, 
até plena recuperação e, quando do seu retorno, apresentar atestado 
médico liberando a sua volta à Escola.

Uso de Repelente e Protetor Solar 
O envio de protetor solar e repelente para que seja aplicado na criança 
é optativo e as regrinhas do Criarte são as seguintes: 
O repelente ficará na escola (identificado) e quando houver 
necessidade de reposição será avisado no aplicativo. As crianças já 
devem vir de casa, pois somente será reaplicado no Criarte, nos alunos 
do turno integral, entre 13h30 e 14h00.  
Não haverá registro no aplicativo. 
Quanto ao protetor solar pedimos que deixem disponível na mochila 
para que possamos utilizar eventualmente. 



Telefones do Criarte
Pedimos aos pais que cadastrem em seus celulares os  
telefones da escola: 
98472-8450 (Secretaria do Criarte) - 3028-7473 e 3248-2332 são as 
duas linhas de telefones fixos. 

Informativos e Agenda Escolar
A agenda é um dos meios de comunicação entre a família e a 
escola. Para este fim o Criarte tem o aplicativo SmartBaby, onde os 
pais têm informações online, sobre o dia a dia do seu filho. 
A criança só poderá ser entregue a outra pessoa (fora os pais e/
ou responsáveis) mediante apresentação ou comunicação no 
aplicativo, telefone e/ou e-mail. 
Além do nosso aplicativo, o Criarte também faz uso do e-mail 
para a comunicação com os pais, por isso pedimos que sempre 
atualizem a Escola caso haja mudança ou não tenham recebido 
e-mails recentemente.

Reuniões Pedagógicas
As reuniões pedagógicas serão realizadas mensalmente, às 
quintas-feiras, no horário das 18h30. Estas reuniões serão 
comunicadas com antecedência, via aplicativo e/ou via e-mail. 
Neste dia, os pais devem vir pegar as crianças até às 18h30. 

Redes Sociais
Temos página no Facebook e no Instagram onde postamos fotos 
esporadicamente do dia a dia na escola. Alguns eventos têm 
transmissão ao vivo. 
@ceicriarte

Identificação de utensílios / uniformes
Solicitamos o uso de etiquetas adesivas feitas em vinil, material 
SUPER resistente, que não esfarela nem desgruda quando molhado. 
Atualmente existem vários fornecedores, entre eles: grudadoemvoce.
com.br; www.names2glue.com.br; www.taglab.com.br 



Dia do Brinquedo
Toda sexta-feira é o nosso dia do 
brinquedo e da fantasia! Neste 

dia as crianças devem trazer 
um brinquedo para brincar na 
Escola com os amigos, e/ou vir 
fantasiadas. Vale lembrar que o 

mesmo deverá vir identificado. 
Como a ideia é a socialização, 

pedimos que não sejam enviados 
jogos eletrônicos, como tablets, 

videogames e similares. 

Colônia de Férias e 
Semana da Criança 
 Durante estes períodos as 

crianças podem trazer brinquedos 

todos os dias, todos devidamente 

identificados. Para que eles 

tenham atividades diferenciadas, 

recreação e muita diversão será 

cobrado um valor, conforme 

contrato. 

 Aniversário na Escola

Para a comemoração do aniversário agende 

previamente a data da festa na Secretaria do Criarte. 

Pode trazer: bolo, salgadinho (pão de queijo, 

assados, etc.), docinho, gelatina e SUCO (não 

é permitido refrigerante). A partir de 2020 não 

enviaremos mais convite, pra que a festa seja 

uma comemoração entre colegas e os pais do 

aniversariante. Decoração e organização fica por 

conta dos pais e/ou responsáveis da festa. É restrito 

a no máximo 4 adultos convidados e ao uso do 

refeitório. Não será agendado às segundas-

feiras. Não haverá mais a necessidade de trazer 

lembrancinhas ou presentes. 



melhor fase da vida!

Ensinando na

Rua Professora Emília Boos Schmidt, 182. Bom Abrigo
Florianópolis - SC

ceicriarte.com.br
(48) 3028-7473 | 3248-2332

/ceicriarte (48) 98472-8450




