
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL - ANIVERSÁRIO NA ESCOLA. 

       O aniversário na escola está incluído nos eventos da Educação Infantil com o objetivo de promover a 

interação das crianças, possibilitando um momento feliz de comemoração com os colegas. 

       Para que seja um momento agradável é necessárioorganização e planejamento, numa parceria entre 

família e escola. Deste modo solicitamos alguns procedimentos: 

       . Agendamento antecipado da data e horário junto à coordenação; 

       . Respeito às normas da escola para que o evento não atrapalhe o andamento das atividades 

educacionais cotidianas; 

       .Repasse dos convites com dois dias de antecedência da data determinada para a comemoração. A 

professora deverá recebê-los devidamente preenchidos; 

       .No dia do evento, os responsáveis deverão chegar à escola a partir de 13h30min. A recepcionista se 

encarregará de entrar em contato com a coordenadora que os dirigirá até a sala de aula; 

       .O evento ocorrerá de 14h00min às 15h00min; 

      .Será permitida a participação de no máximo quatro adultos; 

       .Enfeites, balões, animadores de festas, etc. são dispensáveis no ambiente escolar, que já possui 

enfeites pedagógicos adequados; 

       .Ao término da comemoração, as crianças sairão com a professora. Os pais deverão organizar a sala 

para que as atividades pedagógicas possam ser retomadas. 

SUGESTÕES: 
.Para cada criança: 05 salgadinhos variados; 05 docinhos variados; 01 suco ou refrigerante(trazer 
alguns a mais). 
. Um bolo pequeno. 
. Toalha para cobrir a mesa do bolo, pratinhos, vasilhame para a criança levar o bolo, guardanapos, 
fósforo, espátula, colheres, etc. 

 

DATA DO EVENTO:_____/__________________/___________. 

ALUNO (A):__________________________________________________________________________. 

TURMA:____________________________________________________________________________. 

De mãos dadas nesta caminhada, Família e Escola, com a ajuda de Deus alcançarão juntos o sucesso almejado. 

Agradecemosa atenção. 

Diretora, coordenadora e professoras da Educação Infantil. 
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