PROCEDIMENTOS PARA VISITAÇÃO

O que são as visitas e vivências pedagógicas?
As visitas são destinadas para quem deseja ter um primeiro contato com a
proposta da escola e visitar seu espaço físico. Não tem custo algum para o participante
e dura cerca de duas horas.
A vivência pedagógica é a experiência de passar um dia inteiro na escola, para
conhecer de forma prática a proposta pedagógica. Acontece de 8:00h às 15:20h e
entre 15:30h e 17h há uma conversa com a direção escolar. A vivência tem o custo de
100,00 Reais e inclui um almoço. O pagamento deve ser feito na secretaria no dia da
vivência.

Quem marca as visitas e vivências?
Os interessados em visitar a escola ou realizar as vivências pedagógicas devem
entrar em contato direto com as diretoras Fabíola ou Mariana através de e-mail
(fabiola@ojumoran.org e mariana@ojumoran.org).

Dias de visitas e vivências
As visitas são marcadas nas primeiras sextas-feiras do mês, no período da
manhã. Exceções são abertas sob análise da direção. O número máximo de visitantes
em um mesmo dia fica ao critério da direção.
As vivências são marcadas preferencialmente às terças, quintas e sextas-feiras,
para que as diretoras possam realizar a roda de conversa com os participantes ao final
do horário escolar. As vivências devem ser avisadas e combinadas com os educadores
com, pelo menos, três dias de antecedência. O numero máximo de participantes é de 6
pessoas.

Os visitantes podem tirar fotos?
Sim, desde que não foquem nas crianças. Podem ser fotos do coletivo de
crianças e do espaço físico.

Os visitantes podem interagir com as crianças?
Sim, sob orientação dos educadores responsáveis no momento.

Quem está fazendo vivência pedagógica deve:


Não fotografar ou filmar durante as aulas;



Não tirar dúvidas junto aos educadores durante as aulas. Essas questões
devem ser levadas nos intervalos ou na conversa ao final do dia, e



Não interferir nas aulas, a não ser que seja convidado pelo educador.
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