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¡Axúdame a ser autónomo!
Recordade que terei que vir vestido co UNIFORME do
colexio.



Terei un mandilón de raias azuis para protexe-la roupa.
Se me quedo ao comedor será necesario que traia outro de meter pola cabeza, sen botóns.



As cazadoras, abrigos, mochilas …, así como os mandilóns, terán o NOME e unha CINTIÑA para poder colgalos
axeitadamente.



Para facilitar a entrada e saída, e por ser máis cómodas que as mochilas terán que ser PEQUENAS E SEN
RODAS.



É necesario que teña na Escola unha bolsa cunha MUDA
COMPLETA, e co meu nome, por se é preciso cambiarme por algún percance (so @s nen@s de 3 anos).



¡Ter seguridade fainos máis felices!
Algunhas veces precisarei levar á Escola algún XOGUETE
para ensinalo e compartilo c@s meus amig@s.



Gustaríame moito cada día, na nosa casa, falasedes comigo da miña Escola, aínda que as ás veces tarde un
pouco en conta-las miñas cousas… tede calma e …
¡DARME TEMPO PARA FACELO AO MEU RITMO!.



Fala coa miña mestra cando algo non che guste ou che
preocupe, ¡ISO SERÁ BÓ PARA MIN!.



Tódolos cambios que se produzan (autobús, comedor ...);
deberán ser notificados na Secretaría do Centro.



¡Bo proveito e boa saúde!
A media mañá faremos unha merenda, podedes mandarme algo PEQUENO e SINXELO de comer (unha peza de
froita, bocadillo …). Evitade o exceso de doces de bollería.



Se estou enfermo e non podo ir á Escola, sería bo que a
miña mestra e os “compis” o souberan.



Se me poño malo na Escola, a mestra avisaravos. Por iso
é totalmente necesario que facilitedes un número de teléfono que sempre esté activo para poñernos en contacto.



Se teño que tomar algún MEDICAMENTO terá que vir debidamente indicado na receta médica: nome do neno, doses
e momento do día. En caso de dúbida non mo darán. Facelo chegar por un adulto.



Tódol@s nen@s vimos á Escola a convivir, por iso é imprescindible que o ASEO na casa sexa minucioso e diario.



¡Debemos ser puntuais!
Nos meses de setembro e xuño so teremos clase pola
mañá, de 9:00 a 14:00.



De outubro a maio o horario será o seguinte:
- Luns a venres de 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 17:00.



É moi importante para min e para o meu grupo que eu
asista con PUNTUALIDADE E REGULARIDADE a miña Escola.



É imprescindible que a miña mestra teña un listado de persoas que poden recollerme asinado polos meus pais. Ningunha persoa que non figure na lista poderá recollerme.



É necesario que a miña mestra coñecera á persoa que me
vai recoller, se algún día é alguén novo, debedes avisar ao
Centro con antelación.



Persoas que poden recoller ó neno/a
Nomes e Apelidos DNI e parentesco.
1.
2.
3.
4.
5.
Sinatura do pai

A/A Profesora do meu fillo/a



Sinatura do nai

É importante saber que …
Na miña Escola teremos tódolos MATERIAIS EN COMÚN.



Trimestralmente a miña familia recibirá INFORMACIÓN,
por escrito, do meu proceso de ensino—aprendizaxe.



Se queredes falar coa miña mestra de min, das miñas
cousas ou interesarvos por algo relacionado coa Escola, é
mellor que solicitedes unha ENTREVISTA PERSOAL. É necesario que, de cando en ves a profesora e os pais teñan
unha entrevista persoal.



¡GRACIAS POLA VOSA COLABORACIÓN!

Autorización do uso de medicamentos
D/na ____________________________ pai/nai do alumn@
__________________________autorizo a subministrar os
medicamentos sempre e cando eu mesmo o autorice previamente por escrito, xuntando receta médica. Non se suministrará
medicamento algún sen receta.

Sinatura do pai

A/A Profesora do meu fillo/a

Sinatura da nai

Colegio “Divino Salvador”
Estrada ó Vao, 49 36330 Coruxo - Vigo.
Teléfono: 986 490320 - 986 460837
info@divinosalvador.com
www.divinosalvador.com

