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EDUCAÇÃO INFANTIL

Qual a idade para ingressar na Educação Infantil?


A ECM atende alunos de 18 meses a 5 anos. (*)



Crianças que completam 6 anos até 31 de março do ano letivo corrente devem ingressar no
Ensino Fundamental. (**)
(*) As crianças devem estar caminhando, exceto em casos de inclusão.
(**) Conforme a Resolução nº 1/2010 e a Nota Técnica de 5/06/2012 aprovdas pela CEB/CNE, e confirmadas pelo
STF no julgamento da ADC 17 e da ADPF 292.

Qual o número de alunos por turma na Educação Infantil?


Maternal: 10 vagas por turma



Jardim: de 14 a 18 vagas por turma.

Como são formadas as turmas na Educação Infantil?


As turmas são multidade.



O maternal abriga alunos de 18 meses a três anos.



O jardim abriga alunos de 4 e 5 anos.

Qual o horário de atendimento?


Das 13h às 17h30min.

Qual é o Calendário Escolar?


Na Educação Infantil, o início das aulas para cada criança é definido pelo cronograma de
adaptação, inclusive para crianças veteranas da escola. É possível que seu filho não inicie as
aulas no primeiro dia de letivo ou no primeiro dia de matrícula. O cronograma será informado
pela Equipe Pedagógica.
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Em 2019, o ano letivo inicia no dia 18 de fevereiro. O período de “férias de julho” será de 13 a
31 de julho.



Até 31 de outubro estará disponível no site da escola o Calendário Escolar 2019.

Como funciona a alimentação na escola?


A ECM orienta que a alimentação na escola seja saudável e vegetariana.



Diariamente, cada aluno deve trazer uma fruta.



Conforme uma escala, a cada dia, uma família é responsável por trazer um prato principal para
todos os alunos da turma. Essa prática tem favorecido a integração de alunos e famílias.



No Maternal, é oferecida uma janta simples (em geral, uma sopa, arroz ou refogados).



A escola não possui cantina,

A escola é budista?


A escola está inserida na área do Centro de Estudos Budistas Bodisatva e é mantida por uma
comunidade budista. No entanto, ela não pretende formar budistas. Ela tem por objetivo formar
pessoas para agir no mundo com lucidez.



A proposta pedagógica se inspira em ensinamentos do Dharma, de maneira não-dogmática e
sem proselitismo. As menções a elementos budistas são breves.



Muitos membros da equipe e alunos da escola não são budistas.



Na escola há práticas de preces universais (eventualmente, mencionam nomes próprios do
budismo) como forma de promover a motivação, atenção e gratidão.



Na Educação Infantil a meditação como prática de atenção plena é introduzida aos poucos.

escolacaminhodoeio.com.br/perguntasfrequentes
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ENSINO FUNDAMENTAL

A escola oferece Ensino Fundamental completo?


O Ensino Fundamental está sendo implementado na ECM gradativamente.



Em 2019, a escola oferece turmas do 1º ao 6º ano.



Em 2020, a escola oferecerá turmas até o 7º ano. Em 2021, até o 8º ano. E a partir de 2022, o
Ensino Fundamental completo.



Está em estudo a implementação do Ensino Fundamental completo antes de 2022.

Qual o número de alunos por turma?


De 14 a 15 vagas por turma.

Qual o horário de atendimento?


Das 13h às 17h45min

Qual é o Calendário Escolar?


Em 2019, o ano letivo inicia no dia 18 de fevereiro. O período de “férias de julho” será de 13 a
31 de julho.



Até 31 de outubro estará disponível no site da escola o Calendário Escolar 2019.

A escola funciona por série ou por ciclos? Como são formadas as turmas?


A ECM organiza o Ensino Fundamental (EF) por ciclos de formação, conforme facultado pelo
artigo 23 da LDB.



Os alunos são enturmados conforme a idade, escolaridade e constelação dos grupos.



Para mais informações, agende uma conversa com a Mandala Pedagógica.

escolacaminhodoeio.com.br/perguntasfrequentes
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Ciclo Duração Correspondência
1º

3 anos

1º, 2º e 3º ano do EF

2º

2 anos

4º e 5º ano do EF

3º

2 anos

6º e 7º ano do EF

4º

2 anos

8º e 9º ano do EF

Como funciona a alimentação na escola?


A ECM orienta que a alimentação na escola seja saudável e vegetariana.



Diariamente, cada aluno deve trazer uma fruta.



Conforme uma escala, a cada dia, uma família é responsável por trazer um prato principal para
todos os alunos da turma. Essa prática tem favorecido a integração de alunos e famílias.



A escola não fornece alimentos – salvo em ocasiões especiais.



A escola não possui cantina.

A escola é budista?


A escola está inserida na área do Centro de Estudos Budistas Bodisatva e é mantida por uma
comunidade budista. No entanto, ela não pretende formar budistas. Ela tem por objetivo formar
pessoas para agir no mundo com lucidez.



A proposta pedagógica se inspira em ensinamentos do Dharma, de maneira não-dogmática e
sem proselitismo. As menções a elementos budistas são breves.



Muitos membros da equipe e alunos da escola não são budistas.



Na escola há práticas de preces universais (eventualmente, mencionam nomes próprios do
budismo) como forma de promover a motivação, atenção e gratidão.



No Ensino Fundamental, a meditação é uma prática diária.

escolacaminhodoeio.com.br/perguntasfrequentes
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MATRÍCULAS

Como é o processo de matrícula?
A) INSCRIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA VAGA
1. Entre em contato com a escola para conhecer e esclarecer dúvidas.
2. Preencha o formulário no site: escolacaminhodoeio.com.br/matriculas.
3. Aguarde contato por parte da escola para confirmar a existência da vaga.
4. Caso você solicite bolsa de estudos, a confirmação da vaga será após a análise da
solicitação.
B) ASSINATURA DO CONTRATO
1. Receba da escola o contrato e atestado de vaga com orientações.
2. Entregue o contrato assinado juntamente com os documentos solicitados.
C) INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
1. Após a assinatura do contrato, a família participa de uma reunião de anamnese.
2. O início das aulas para o aluno será de acordo com o cronograma de adaptação.

Quando o aluno começa a estudar?


No processo de matrícula, haverá a reunião de anamnese. Nessa reunião será informado o
cronograma de adaptação do aluno.

Como funciona a adaptação ou ingresso do aluno?


EDUCAÇÃO INFANTIL
◦ A família receberá um cronograma de adptação a partir da reunião de anmnese.
◦ Durante o período de adatpação, é importante que um cuidador da criança esteja disponível
no horário de aula.
◦ O tempo e o cronograma de adaptação depende do momento da turma e da resposta da
criança.
escolacaminhodoeio.com.br/perguntasfrequentes
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ENSINO FUNDAMENTAL
◦ A equipe pedagógica vai combinar com a família receberá o melhor momento e maneira de
ingresso do aluno.
◦ O primeiro dia de aula é definido de acordo com o momento da turma e perfil do aluno, para
que ele ingreese bem no ritmo da tarde.

Quanto custa estudar na ECM?


EDUCAÇÃO INFANTIL (alunos novos):
◦ Taxa de matricula:
▪ R$ 690,00 (até 31/12/18)
▪ R$ 890,00 (a partir de 1º/01/19)
◦ Mensalidade:
▪ R$ 890,00



EDUCAÇÃO INFANTIL (alunos antigos):
◦ Consulte a secretaria



ENSINO FUNDAMENTAL:
◦ Taxa de matricula:
▪ R$ 690,00 (até 31/12/18)
▪ R$ 790,00 (a partir de 1º/01/19)
◦ Mensalidade:
▪ R$ 790,00



A mensalidade não cobre custos com alimentação, material escolar e passeios.

Quais são os documentos necessários para a matrícula?


Certidão de Nascimento do aluno.



RG do aluno, caso ele tenha carteira de identidade.

escolacaminhodoeio.com.br/perguntasfrequentes
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Documento com foto dos responsáveis.



Termo de guarda do aluno, caso a guarda não seja dos pais.



Comprovante de residência.



Atestado de escolaridade ou histórico escolar no ato da matrícula (para alunos com
escolarização anterior)



Histórico escolar, para alunos com escolarização anterior – pode ser entregue após a matrícula.

escolacaminhodoeio.com.br/perguntasfrequentes

