
 
 

Natal, 01 de fevereiro de 2019 

                                          COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO NA ESCOLA 

    Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
    Os aniversários são lembrados no dia a dia dos grupos, pois sabemos de sua importância para as crianças. 
Compreendemos que a comemoração deve ser a partilha de afeto e carinho.  
    Temos algumas normas sobre esta questão de como fazer a comemoração do aniversário da criança na escola, 
questões estas, que nos ajudam a organizar e a manter a coerência da nossa proposta pedagógica.  

     
   HORÁRIOS: 

   Os aniversários só poderão ocorrer no momento do lanche dos alunos, com hora de começar e terminar. Os horários 
do lanche são: 
   EDUCAÇÃO INFANTIL: 9h às 10h - manhã; 15h às 16h - tarde.  
   1º a 5º ANO DO FUNDAMENTAL: 9h30 às 10h e 15h30 às 16h (Não podendo ultrapassar o horário, pois 
logo após será aula normal). 

    
   NORMAS: 
   Comunicar com antecedência o dia que pretende realizar o aniversário, para que possamos verificar se poderá ser 

feito na data solicitada (Para os alunos de 1º a 5º anos os dias de segundas-feiras e sextas-feiras, não estão 

disponíveis); 

   Solicitar a Orientadora de Disciplina, Giuliana, a lista dos alunos após entregar a solicitação abaixo; 

   Os convites deverão vir preenchidos e com antecedência; 

   A comemoração será feita em sala de aula com os alunos, a professora e no máximo quatro convidados adultos e 

duas crianças (o espaço da sala é reduzido);  

   A escola dispõe de apenas duas mesas plásticas para colocar na sala (não temos toalhas); 

   Pedimos que os painéis sejam simples, pois o aniversário acontecerá dentro da sala de aula; 

   Não será permitido festas nem lanches sem a comunicação prévia;  

   Faz-se necessária a presença de um responsável da criança durante a festa; 

   Os aniversários deverão ter como convidados apenas as crianças da sala, não podendo juntar as turmas; 

   Os responsáveis deverão chegar no horário com tudo pronto, respeitando a hora do lanche das crianças; 

   Tendo o aniversariante irmãos no Ensino Fundamental, o mesmo só poderá participar da festa a partir do horário do 

lanche da sua turma; 

Em caso de contratar serviço de buffet e pedir que entregue diretamente na escola, deverá na hora marcada ter um 

familiar responsável para recebimento e conferência do mesmo. 

   Não será permitido: palhaços, recreadores, máquinas de pipoca ou de outro tipo;  

   A escola não poderá dispor de nenhum espaço para encher balões, ou preparar alimentos. Não dispomos 

de locais para guardar alimentos e bebidas geladas (o pai deverá trazer a sua térmica para 

armazenamento. 

       

 COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO FORA DA ESCOLA: 

   Para que o envio de convites de comemoração de aniversário fora da escola seja feita via agenda, todas as crianças 

do grupo deverão ser convidadas.  

   Caso a família faça a opção por uma festa restrita, pedimos que entrem em contato diretamente com seus 

convidados.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLICITAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO NA ESCOLA 
 

Eu (nome do responsável), _____________________________________________, responsável pelo aluno (a) 

______________________________________________ do nível/turma __________, solicito a comemoração do 

aniversário do meu filho (a) na escola no dia ___/___/___ no horário _________ e DECLARO conhecer as normas de 

funcionamento desta Instituição para a comemoração de aniversários na escola. 

Natal,_____ de ________________ de 2019 

 

_____________________________ 

Assinatura do Responsável 


