
 
 

Alfenas, 22 de março de 2019 

 

Prezadas Famílias do Maternal III, 

 

Com nossos cumprimentos, trazemos a síntese da reunião ocorrida na data de ontem, onde 

duas famílias, gentilmente, trouxeram ao conhecimento da Direção e Coordenação as 

preocupações compartilhadas entre as famílias da turma. Abordaremos os temas na ordem em 

que foram tratados: 

 

1. Projeto Odontológico: o projeto voltará a acontecer. Estamos em contato com a 

profissional odontóloga que estava conosco em 2018, bem como buscando ampliar o projeto 

por meio de parceria com a Coordenação do Curso de Odontologia da Universidade Federal de 

Alfenas. 

2. Projeto de Inglês: a língua inglesa não constitui um componente curricular, de acordo 

com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Contudo, primando pela qualidade dos 

serviços que oferta, o Colégio CRA adota a introdução do idioma no eixo Escuta, Fala, 

Pensamento e Imaginação. As atividades já reiniciaram no último dia 20 de março e ocorrerão 

às segundas-feiras e quartas-feiras. 

3. Suporte de monitoria à sala: atualmente nossa Educação Infantil conta com 3 

profissionais que atuam no apoio às professoras regentes. Tivemos, contudo, uma 

eventualidade com a professora do 1º Ano do Fundamental em razão de saúde e remanejamos 

uma dessas profissionais de apoio para acompanhar a sala. Nesse período, outras 

colaboradoras do kids auxiliaram em situações fora de sala, como, por exemplo, uso do 

banheiro. A situação voltará ao normal na próxima semana.  

4. Transição do Maternal II para o Maternal III: o Maternal II sendo, geralmente, o primeiro 

contato da criança com a escola e sendo ainda muito pequeninas, requer redobrada 

assistência. Compreendemos que as famílias, igualmente, passam por um processo de 

adaptação e também por isso as informações encaminhadas diariamente são bem detalhadas. 

A partir do Maternal III continuamos primando pelo contato por meio da agenda para as 

informações do dia-a-dia, mas, apontamos apenas ocorrências que fogem ao cotidiano e à 

rotina, isso porque também as famílias já estão mais adaptadas e seguras com relação às 

questões da escola. Sendo necessário um contato mais próximo, a coordenação e/ou direção 

ficam à disposição das famílias que devem agendar os atendimentos via recepção. 

5. Portaria ocupada por profissional do sexo feminino: a função da profissional da portaria 

é observar e acompanhar as entradas e saídas dos estudantes, além de responsabilizar-se pelo 

controle de acesso ao colégio durante o expediente, com suporte de câmeras de segurança.  

Acreditamos que uma mulher tem plenas condições de assumir quaisquer funções para as 

quais esteja disposta.  

6. Postura da equipe na entradas das crianças: uma observação peculiar foi o apontamento 

de que quando temos um novo membro na equipe a entrada das crianças muda de rotina e 



 
 

apresenta-se mais organizada. Redobraremos o cuidado quanto a isso, pois, a equipe 

pedagógica do kids tem um protocolo que deve cumprir, de acordo com orientações já 

recebidas: a partir da 12h30 o portão é aberto, ficando as crianças com as monitoras e 

estagiária. A partir das 12h50 as professoras assumem as turmas ainda no pátio para a 

socialização. Pedimos especial atenção das famílias em sinalizarem caso essa conduta não 

esteja sendo cumprida.  Cuidaremos de reforçar com a equipe. 

7. Desconto praticados: foi-nos questionado o caso de uma família que arca com uma 

mensalidade abaixo do valor integral. Esclarecemos que por força de Convenções Coletivas, o 

Colégio CRA e todos os demais colégios do Grupo UNIS concedem desconto de 40% e 80% a 

filhos e dependentes legais de professores e colaboradores administrativos, e, para tal 

benefício não cabe qualquer obstrução pela escola.  

8. Disponibilidade dos boletos: a partir do mês de abril os boletos, até o mês de dezembro, 

já estarão disponíveis no site, conforme solicitado pelas famílias, facilitando a programação dos 

pagamentos. 

9. Sinalização de trânsito: solicitamos ao Departamento Municipal de trânsito, em outubro 

de 2018, instalação de faixa elevada de pedestre e a devida sinalização das imediações do kids. 

Este ano já retomamos o contato para reiterar o pleito e buscar a execução dos serviços. 

 

Tendo sido estes os esclarecimentos e considerações do Colégio, entendemos que a pauta 

foi inteiramente abordada ficando o colégio CRA à disposição para novos apontamentos 

que surgirem. 

 

Cordialmente, 

 

Equipe Diretiva Colégio CRA 
Grupo Educacional UNIS 


