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CIÊNCIA 
 
 
 

Eu, _________________________________________, recebi e li o “Guia dos Pais” da 
Maple Bear Jaguaré. Afirmo apoiar os professores, equipe pedagógica e 
administrativa em aplicar as regras da escola.  
 
Aluno (a): __________________________________________________________________. 
 
 
_______________________________________________       
Data e assinatura de um dos pais ou responsável 



 
1. MISSÃO E VALORES 

 
MISSÃO MAPLE BEAR BRASIL 
 
“A Maple Bear Brasil, sistema escolar de alta qualidade e em constante 
evolução baseado nas melhores práticas educativas canadenses e 
regulamentações educacionais brasileiras, visa atender às expectativas 
pedagógicas dos pais e da sociedade brasileira. “  
 
MISSÃO MAPLE BEAR JAGUARÉ 
 
Ser uma escola de qualidade, referência na região, por meio de um ambiente 
diferenciado que possibilita o desenvolvimento do potencial total de cada um 
de nossos alunos 
 
VALORES MAPLE BEAR JAGUARÉ 
 
1. Atendimento individualizado: cada aluno é visto como único e 
especial, e tratado assim por toda a equipe. Entendemos e 
valorizamos a diversidade. 
  
2. Valorização de todos envolvidos no processo de educação: 
Consideramos que nossos recursos humanos são preciosos, pois só 
com pessoas comprometidas, criticas, reflexivas e conscientes 
conseguimos desenvolver essas características nos nossos alunos. 
Por isso trabalhamos com todo cuidado na seleção e no 
desenvolvimento desses profissionais, além propiciar a melhor 
condição de trabalho possível. 
  
3. Parceria escola família: As famílias e as escolas têm um objetivo 
em comum, formar, informar e desenvolver essas crianças, assim, 
juntamos forças para chegar lá, criamos uma comunidade 
colaborativa trocando ideias e informações para conseguir 
resultados ainda mais significativos. 
 
 

2. SÉRIES OFERECIDAS  
 



TURMA IDADE 
Toddler 2 anos 

(completos até 30/06) 
Nursery 3 anos 

(completos até 30/06) 
Junior Kindergarten 4 anos 

(completos até 30/06) 
Intermediate Kindergarten 5 anos 

(completos até 30/06) 
Year 1 6 anos 

(completos até 30/06) 
Year 2 7 anos 

(completos até 30/06) 
 
 

3. HORÁRIOS DE AULAS  
 
PERÍODO HORÁRIO 
Toddler, Nursery e JK matutino 8h as 12h00 
Toddler, Nursery e JK vespertino 13h15 as 17h15 
IK matutino 7h45 as 12h15 
IK vespertino 13h as 17h30 
Year 1 e Year 2 vespertino 12h30 as 18h10 
Full time (integral) 8h as 17h15 
 
 

4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 
A escola abre às 7h30 e fecha às 19h00. 
 
Funcionamento da Secretaria Escolar: 
7h30 as 12h15 e das 13h15 as 17h15 
 

5. PROCEDIMENTOS DE ENTRADA E SAÍDA  

O responsável poderá levar o aluno até a sala de aula com a tolerância de 30 
minutos de atraso no horário de entrada. Após esse horário, um funcionário da 
recepção acompanhará a criança.  

A tolerância para retirada do aluno em sala de aula no horário de saída vai 
variar de turma para turma. Após o horário de tolerância a criança é 



encaminhada para alguma sala ou recepção, sempre sob supervisão de um 
professor assistente da escola. 

PERÍODO MATUTINO  
Turma Horário de Tolerância 
Toddler, Nursery e JK Até 12h10 
IK Será encaminhado para recepção às 

12h15 

 

PERÍODO VESPERTINO  
Turma Horário de Tolerância 
Toddler, Nursery e JK Até 17h30 
IK Até 17h45 
Y1 e Y2 Até 18h15 

 Só é permitido que a criança saia da escola acompanhada de pessoas 
previamente autorizadas pelos pais. Para isso, será preenchido o formulário 
“Pessoas autorizadas a retirar o aluno”, que será entregue na Secretaria da 
escola no ato de matrícula e rematrícula. Além disto, é necessário que a escola 
seja avisada com antecedência –  via agenda Tellme - quando outra pessoa 
(que não a habitual) vier buscá-la, mesmo que o nome da pessoa autorizada 
conste no formulário. Aceitaremos avisos por telefone desde que também 
registrados na agenda Tellme. 

Para os pais ou responsáveis que optarem por não entrar na escola para deixar 
ou pegar a criança, oferecemos a opção de Drop off, quando nosso staff 
estará a disposição na porta da escola, equipado com rádios para 
encaminhar a criança para sala de aula ou comunicar a saída da criança. 
Para tanto assegurem-se de utilizar as vagas demarcadas na porta da escola, 
apenas para embarque e desembarque nos horários de entrada e saída. 

Caso a família opte por contratar serviços de transporte escolar, a escola possui 
algumas indicações.  É dever da família comunicar a escola sobre tal acordo.  

 
6. EM CASO DE FALTAS  

 



É muito importante que os responsáveis notifiquem a escola sobre as faltas. 
Solicitamos que a falta seja justificada por escrito, via agenda Tellme. 
 

7. ATRASOS / SAÍDAS ANTECIPADAS 
 
Em caso de necessidade de atrasos programados ou de saídas antecipadas 
da escola, é necessário que os pais comuniquem a escola através da agenda 
Tellme.  
 

8. PONTUALIDADE 

Trabalhando a formação de bons hábitos, atribuímos grande importância à 
pontualidade nos horários estabelecidos pela escola. Deste modo, solicitamos 
que sejam cumpridos os horários de entrada e saída. 

9. FREQUÊNCIA 
 
A frequência regular da criança é uma das responsabilidades dos pais ou 
responsáveis.  
 
Solicitamos que, em casos de necessidade de falta, principalmente de longa 
duração (por doença, viagem ou qualquer outro motivo) os pais comuniquem 
a ausência da criança através da agenda Tellme. 
 
É muito importante que a criança venha regularmente a escola para que 
possa adaptar-se ao novo ambiente e manter a rotina escolar. Todo e 
qualquer progresso da criança também está vinculado com sua frequência à 
aula, principalmente no tocante à aquisição da língua inglesa. Por isso, tanto a 
frequência na escola quanto a pontualidade colaboram para a construção de 
hábitos positivos na criança e facilitam no desenvolvimento de cada estágio.  
 

10. ADAPTAÇÃO 

A adaptação refere-se aos primeiros dias de escolarização da criança.  É na 
adaptação que a separação criança-família é formalizada na escola. Este é 
um momento de ansiedade e insegurança tanto para os pais como, para a 
criança, que precisa de apoio e compreensão.  Para os que vêm à escola pela 
primeira vez, este é um espaço completamente diferente e novo. Para os que 



estão voltando das férias, existe também um período normal de readaptação, 
uma vez que passaram um bom tempo em casa.    
 
Cada criança se expressa de uma maneira diferente, face ao novo espaço e 
às novas pessoas que fazem parte da sua rotina, por isso, reações como choro, 
isolamento, timidez, rejeições alimentares, entre outras, podem ocorrer e nossa 
equipe pedagógica estará sempre pronta e atenta para acolher as crianças e 
minimizar qualquer dificuldade de adaptação. Nosso objetivo é fazer com que 
as crianças rapidamente sintam-se seguras e felizes na escola. Para atingirmos 
tal objetivo, a escola possui um cronograma especial destinado às primeiras 
semanas de adaptação e contamos com a participação e colaboração dos 
pais.  
 
É importante lembrar que a adaptação é individual e acontece de maneira 
diferente de criança para criança. Cada uma tem o seu tempo e nós 
respeitamos tal individualidade. Sendo assim, a escola poderá aumentar ou 
diminuir o tempo de adaptação bem como alterar a programação, caso haja 
necessidade. Qualquer alteração será informada aos pais. Desta forma, 
acomodaremos qualquer necessidade ou particularidade que venha a 
ocorrer. 
 
 

11. VISITANTES 
 
Pais e visitantes são bem-vindos à escola. No entanto, qualquer visitante deve 
primeiro se apresentar à Secretaria da escola. Por questões de segurança, 
precisamos sempre saber quem são as pessoas que estão presentes na escola.  
 
Qualquer visita à escola deverá ser acompanhada da Coordenação ou por 
funcionário designado. Prezamos pela segurança das crianças e pela 
manutenção da rotina escolar. 
 
Não será permitida a permanência dos pais na área interna da escola, salvo 
autorização da coordenação pedagógica. A presença dos pais pode gerar 
tumulto nos ambientes escolares e reações não desejadas nas crianças, como 
choro e dispersão.  



Se você desejar falar com um professor ou visitar a classe do seu filho (a), 
pedimos que agende uma reunião com nossa coordenação, para um 
momento apropriado e conveniente para ambos. 

 
12. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

 
Solicitamos que a família nos comunique caso haja qualquer mudança nas 
informações de contato preenchidas na ficha de matrícula e rematrícula, para 
que em uma situação de emergência possamos rapidamente encontrá-los. 
Manter as informações atualizadas é de responsabilidade dos pais.  
 

13. CALENDÁRIO ESCOLAR  
 
As famílias receberão via agenda Tellme, por e-mail, e uma via impressa do 
calendário referente ao ano letivo em questão para conhecimento e 
programação. Nele é possível verificar feriados, emendas, dias letivos, datas de 
reunião de pais e de festividades da escola. No decorrer do ano letivo, 
relembraremos as datas e festividades importantes, enviando comunicados via 
agenda Tellme e/ou e-mail. 
 

14. MATERIAL  
 
Salvo materiais de uso pessoal para o Ensino Fundamental e livros paradidáticos 
para projetos literários a partir do IK, a Maple Bear fornece todo o material 
necessário para o desenvolvimento das atividades no âmbito escolar. O 
matriculado na instituição Maple Bear investe um valor especificado pela 
Maple Bear Global referente aos materiais de uso acadêmico em sala de aula 
e recebe um Caderno de Suporte Pedagógico que o acompanha durante o 
ano letivo. Este caderno fica em posse da escola para seu uso total ou parcial 
em atividades planejadas para as turmas e é entregue às famílias, através de 
portfólios ao término das unidades ou compilados ao final de cada ano letivo.  
 
Alunos do Ensino Fundamental recebem lista de material no início do ano letivo. 
 

15. PASTA PLÁSTICA 
 
No início do ano letivo todo aluno receberá uma pasta plástica de elástico 
pequena, de propriedade da escola, que deverá permanecer na mochila do 
aluno para processo vai e vem de documentos, autorizações e outros papéis. É 
dever da família informar (secretaria, coordenação ou professor) via agenda 



Tellme quando enviar algo na pasta, para que seja devidamente 
encaminhado para o fim proposto. Caso ocorra a perda da pasta, por favor 
informar a escola que providenciará a compra de uma nova pasta, 
repassando o custo de R$5,00 para a família. 
 
 

16. PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR 
 
Os pagamentos referentes à mensalidade escolar deverão ser realizados 
através de boletos bancários, fornecidos via pasta plástica, mês a mês durante 
o ano letivo. 
 

17. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS 

Outros pagamentos tais como, período extra e alimentação extra poderão ser 
pagos em dinheiro ou cheque na secretaria escolar, respeitando o horário de 
atendimento. Pedimos que notifiquem o professor, via agenda Tellme, sobre 
qualquer transação financeira, quando enviar o valor na pasta plástica na 
mochila do aluno.  

 
18. AQUISIÇÃO DE UNIFORME 

 
A Escola indicará no momento da matrícula ou rematrícula um fornecedor 
terceirizado para aquisição do uniforme.  
 
 

19. USO DO UNIFORME 
 
Recomendamos o uso do uniforme Maple Bear no dia-a-dia da escola, pois 
essa é a roupa adequada para a participação das atividades pedagógicas. É 
obrigatório o uso do uniforme em saídas pedagógicas. Todas as peças do 
uniforme deverão estar com o nome da criança em lugar visível para facilitar a 
identificação.   
 
Calçados: por questões de conforto e segurança, é absolutamente 
recomendado o uso do tênis ou sandálias fechadas com tiras. Chinelos e 
sandálias com salto não serão permitidos. 	



É absolutamente recomendado que a criança não venha à Escola usando jóia 
(brinco, colar ou pulseira) ou qualquer pertence e/ou adereço de grande 
valor. Existe risco de perda e a escola não se responsabilizará pela reposição 
do item perdido. 
 

20. IDENTIFICAÇÃO DE PERTENCES 

Todo material enviado à escola, inclusive mochilas e uniformes, deverá estar 
identificado com o nome do (a) aluno (a). A escola não se responsabilizará 
pelo extravio de nenhum pertence.  

 
21. ACHADOS E PERDIDOS 

 
Qualquer item encontrado na escola cujo dono não seja identificado 
prontamente será mantido na Secretaria da Escola e poderá ser retirado 
durante o horário regular de funcionamento. Caso não sejam retirados, nos 
meses de julho e janeiro os pertences serão doados para instituições de 
caridade. 
 

22. BRINQUEDOS NA ESCOLA 
 
A Maple Bear Jaguaré está suficientemente equipada com materiais e 
brinquedos pedagógicos adequados a cada faixa etária e que visam o 
estímulo e aprendizagem da criança. Portanto, não é necessário que a criança 
traga seus próprios brinquedos à escola, salvo quando solicitado pela 
professora para alguma atividade específica. Qualquer brinquedo que venha 
com a criança será guardado na mochila e não será utilizado. Os brinquedos 
de casa muitas vezes tiram a atenção da criança que o trouxe e de todos os 
outros colegas. 

23. ANIVERSÁRIOS 

As comemorações de aniversários fazem parte da rotina interna da escola, 
sendo uma oportunidade para as crianças celebrarem a data com os colegas 
de classe e professores. Na Maple Bear Jaguaré encorajamos que as festas de 
aniversários na escola aconteçam em pequenas confraternizações durante o 
horário do lanche, mantendo a rotina escolar das crianças. A comemoração 
ocorrerá apenas entre as crianças e professores, não sendo permitida a 



presença de pais e familiares. Agindo assim, estamos apenas assegurando que, 
após a comemoração, poderemos continuar com as atividades pedagógicas 
do dia. A presença dos pais, muitas vezes, acaba inibindo a criança ou 
fazendo com que ela tenha dificuldade de dar continuidade ao seu dia na 
escola. Se os pais desejarem podem encaminhar junto com o bolo uma 
maquina fotográfica para que as professoras registrem o momento do 
parabéns. 

Pedimos que a família envie somente um bolo para a comemoração, vela, 
pratos e garfos descartáveis. Não é necessário enviar bebida. Caso os pais 
queiram enviar “lembrancinhas”, as mesmas serão colocadas na mochila das 
crianças para serem abertas junto com a família. Sugerimos que evitem o envio 
de doces e brinquedos pequenos. Solicitamos também que evitem troca de 
presentes na escola.  

No caso de festa de aniversário fora da escola, a professora poderá entregar 
os convites do aniversário aos colegas desde que todos sejam convidados. 
Caso contrário, pedimos que a entrega seja feita pelos próprios pais. É 
necessário, também, informar na agenda Tellme sobre tal solicitação.  

24. FESTAS COMEMORATIVAS 

Dia da família 

Na Maple Bear Jaguaré comemoramos o “Dia da Família” em substituição ao 
dia das mães e dia dos pais. Neste dia em que o foco é a família, buscamos 
realizar atividades que promovam interação e a troca de informação, 
proporcionando a todos a oportunidade de experienciar momentos que as 
crianças geralmente tem na escola. Desta maneira, estreitamos os laços com 
nossos parceiros em prol da educação de cada um, respeitamos a diversidade 
e damos oportunidade para avós, babás e demais integrantes de cada família 
participar de um momento delicioso em comunidade. 

Festa Junina 

Exposição de artes 

Vivências de encerramento 



Noite do pijama (evento que marca a transição das crianças do IK para o Y1) 

25. LIÇÃO DE CASA 
 
A lição de casa é uma parte importante no processo de aprendizagem das 
crianças. Na pré-escola, as tarefas são relacionadas aos temas estudados e 
normalmente consistem em pequenas pesquisas e/ou em trazer um objeto ou 
material relacionados a unidade para a escola.  
 
A partir do 2º semestre do Toddler e já no início do 1º semestre de todas as 
outras séries, as crianças levarão livros de leitura para casa para lerem com os 
pais todas as semanas. Os livros serão transportados em sacolas devidamente 
etiquetadas com o nome da criança. Estas sacolas pertencem a escola, e 
cabe ao aluno e à família zelar pelo bom estado da mesma ao longo do ano 
letivo. Caso ocorra perda da sacola ou danos, a família deverá comunicar a 
coordenação. O custo de R$20,00 será repassado à família para a reposição 
da mesma. Os objetivos principais desta atividade são o de aproximar os pais 
da rotina escolar do filho, além de proporcionar momentos de convivência e 
promoção do hábito de leitura. Se os pais não leem em inglês, poderão 
explorar o livro e suas imagens com a criança, inferindo a história e motivando-
a a usufruir deste momento de “leitura”.  
 
O livro deve voltar para a escola dentro da sacola na segunda-feira em seu 
perfeito estado. A partir do Nursery, esta atividade torna-se uma importante 
estratégia didática em sala de aula, quando os professores realizam atividades 
com objetivos específicos de aprendizagem. Caso o livro retorne danificado, 
será cobrado dos pais o valor atualizado do livro para sua reposição. Caso a 
família prefira, poderá optar por comprar o livro e entrega-lo na escola no 
prazo de 1 semana. É parte da lição de casa ensinar as crianças a cuidarem 
dos livros. 
 
 

26. COMUNICAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 
 
A comunicação família-escola é muito importante, sendo por nós incentivada. 
Acreditamos muito nessa parceria. No entanto, é muito importante o 
estabelecimento de regras e procedimentos para que nosso trabalho ocorra 
com eficiência e excelência. Sendo assim, para o caso de qualquer 



necessidade de reunião que os pais venham a ter é preciso que esta seja 
previamente comunicada e agendada com a Coordenação Pedagógica, 
preferencialmente via agenda Tellme ou por e-mail ou telefone), seja reunião 
com a própria coordenação ou com os professores. Não serão permitidas 
reuniões sem agendamento prévio, principalmente durante o período de aulas 
ou nos momentos de entrada e saída dos alunos, exceto em casos de 
urgência, pois são momentos quando os professores devem estar inteiramente 
concentrados e dedicados às crianças.  
 

27. AGENDA ELETRÔNICA 

Na reunião de apresentação da equipe, que ocorre antes de começarem as 
aulas, os pais receberão o login e senha para habilitar a agenda Tellme, assim 
como orientações do aplicativo utilizado pela Maple Bear Jaguaré. A agenda 
eletrônica Tellme é   um importante e adequado meio de comunicação e 
interação entre a escola e a família. Pedimos aos pais que a verifiquem 
diariamente. Recados para professora, coordenação pedagógica ou 
secretaria escolar serão lidos até os seguintes horários: alunos do período 
matutino até 9:00; alunos do período vespertino até 14:15. Recados enviados 
eletronicamente após esse horário, serão lidos no dia seguinte. A escola poderá 
a qualquer momento enviar um recado de emergência, caso não consiga 
contatar a família por telefone. Uso de medicamentos ou saídas extraordinárias 
também devem ser comunicados por este meio. A professora utilizará a 
agenda eletrônica Tellme para informar eventuais ocorrências com criança ou 
comunicados no geral.   

 
28. ALIMENTAÇÃO 

 
Durante o período de permanência na escola, toda a alimentação será 
fornecida pela empresa terceirizada Nutrical. A Maple Bear Jaguaré possui 
grande preocupação com a questão nutricional e com o desenvolvimento de 
hábitos saudáveis. Sendo assim, não é permitido o envio de lanches de casa, 
principalmente guloseimas como balas e chocolates. Caso aconteça, 
devolveremos os itens à família dentro da mochila. 
As famílias terão acesso a login e senha no site da Nutrical para obterem o 
cardápio mensal programado por eles. 



 
29. DOENÇA/EMERGÊNCIA 

Em caso de doença, a criança deverá ficar em casa para o seu próprio bem-
estar e recuperação. E só devera retornar à escola depois de 24h sem 
apresentar nenhum sintoma. 

Caso a criança adoeça durante seu período na escola, nós a manteremos em 
observação e devidos cuidados enquanto contatamos os responsáveis. Em 
caso de situação de emergência, seu filho (a) será levado imediatamente ao 
hospital mais próximo enquanto contatamos a família. Seguiremos instruções 
fornecidas no formulário médico preenchido e entregue na matrícula. 

Em caso de febre a partir de 37,5 ºC, a criança não poderá permanecer na 
escola, bem como se estiver apresentando vômito ou refluxo de qualquer tipo. 

30. MEDICAÇÃO 

Em caso de necessidade de qualquer tipo de medicação na escola, é 
necessário que os pais ou responsáveis comuniquem a escola via Tellme. Se o 
medicamento precisar de prescrição médica uma cópia da receita deverá ser 
enviada pela pasta plástica na mochila.  

31. ALERGIAS 
 
É de responsabilidade dos pais informar a escola sobre a existência de alergias 
de qualquer natureza, principalmente as severas e que envolvam risco de vida 
para que possamos estar cientes de procedimentos necessários em caso de 
qualquer reação. Informações sobre alergias devem ser relatadas no formulário 
médico entregue na matrícula. 
 

32. PEDICULOSE 
 
Pediculose (mais conhecida como piolho) pode ocorrer ocasionalmente e é 
muito contagiosa. Se seu filho (a) tiver piolho, pedimos que notifiquem a escola 
imediatamente para que possamos alertar os outros pais. Crianças com 
pediculose não devem comparecer à escola até que o tratamento apropriado 
tenha sido realizado. 
 



33. CRIANÇAS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO 
 
Nós respeitosamente solicitamos que os alunos com acompanhamento médico 
de especialistas, como terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, 
psicopedagogos, endocrinologistas, entre outros, comuniquem oficialmente à 
escola para que juntos possamos trabalhar pelo bem-estar da criança.  

34. HIGIENE 

É de responsabilidade da família fazer a higienização semanal dos itens de uso 
pessoal da criança (como copo de água, uniforme sujo, kit de lençol e toalha, 
kit de escova e pasta de dente, caso utilizados). Toda vez que houver troca de 
uniforme na escola, a peça suja será enviada na mochila. No caso dos outros 
itens de uso semanal, serão enviados na mochila todas as sextas-feiras para 
higienização. Deste modo, solicitamos que os pais verifiquem diariamente a 
mochila da criança ao chegar em casa.  

35. MÍDIA SOCIAL 
 

A Maple Bear Jaguaré atualiza constantemente seu blog 
maplebearjaguare.com e sua página no facebook Maple Bear Jaguaré. Estes 
são meios de comunicação que permitem que os pais saibam mais sobre o 
que acontece na escola. 
 

36. EM CASO DE DÚVIDA/ CONTATOS 
 
É muito provável que dúvidas apareçam ao longo do ano letivo, 
principalmente se é a primeira vez de seu filho na escola e/ou na Maple Bear. 
Estaremos sempre de braços abertos e dispostos a lhes acolher e esclarecer 
suas dúvidas. É importante apenas salientar que nossa rotina é bastante 
dinâmica e agitada e que, muitas vezes, não conseguiremos lhes atender no 
exato momento da solicitação, salvo casos de emergência. Por isso, 
incentivamos e encorajamos os pais a agendarem reuniões para que possamos 
dar-lhes toda a atenção merecida. Incentivamos o uso da agenda eletrônica 
Tellme para a comunicação entre família e escola, mas caso necessário nossos 
contatos são: 
 
Telefones: 3763-4596 e 3763-5099  



E-mails: 
Assuntos Gerais - jaguare@maplebear.com.br  
Departamento Financeiro – financeiro.jaguare@maplebear.com.br 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Acompanhe o nosso trabalho: 

Blog: http://maplebearjaguare.com/ 

Site: www.maplebear.com.br/jaguare 

Facebook: https://www.facebook.com/maplebearjaguare/ 

Instagram: https://www.instagram.com/maplebearjaguare/ 

 

Lisiane Niero 
Diretora Administrativa 
 

Maria João Leser 
Diretora Pedagógica 
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