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Olá, Pais / Responsáveis! Este  Manual foi elaborado para 
tirar eventuais  dúvidas sobre o acantonamento!   

As perguntas são muitas!  

1)   O que é o acantonamento? Por que é feita essa atividade tão especial? 
 

O acantonamento é uma das atividades do Projeto de Transição dos estudantes 
do Grade 1 para o Grade 2. No dia do acantonamento, as crianças dormem 
juntas no prédio da sede da Escola e fazem diversas atividades de integração 
acompanhadas de professores e monitores. Os objetivos desse evento são a 
integração, a socialização e a familiarização das crianças com o novo espaço. 
 
2) Em que data, local e horário acontecerá o acantonamento?  
   A que horas as crianças devem chegar? 

 
O acantonamento começa às 18h do dia 17 de março e termina às 8h do dia 18. 
O local será o prédio principal da Escola das Nações, na QI 21, Área Especial, 
Lago Sul. Os Senhores devem levar seu(sua) filho(a) pontualmente às 18h para 
fazer a inscrição e pegar os materiais. 
 
3) Quem ficará responsável pelas crianças durante o acantonamento? 

 
Toda a equipe de coordenação da ECE estará presente e passará a noite com as 
crianças. Estarão presentes, ainda, as seis professoras do Grade 1 (de 
Português e de Inglês), dois professores de apoio, quinze assistentes/
monitoras, uma enfermeira de plantão e mais três pessoas de Serviços Gerais, 
totalizando 32 pessoas diretamente envolvidas no cuidado com as crianças. 
 
4) A Escola é segura? Como será feita a segurança nesse dia? 

 
Além dos guardas da Escola, teremos uma escolta policial que foi solicitada  
 
 



10) Posso levar brinquedos ou cartas Pokemón? 
 

Não. Pedimos a gentileza de deixarem os brinquedos em casa. Somente 
podem ser levados objetos com os quais a criança seja acostumada a dormir, 
como bicho de pelúcia, cobertores específicos etc. - itens que facilitem o 
sono e a segurança emocional da criança. Teremos muitas atividades de 
integração, e não serão necessários brinquedos. 
 
11) Quem preparará a cama das crianças? 

 
Os pais/responsáveis deverão organizar as camas dos filhos no momento da 
inscrição - preparar o colchão, forrar a cama, colocar os itens que a criança 
usará para dormir e deixar a mochila no local indicado. 
 
12) As crianças jantarão na Escola? 
 
As crianças terão um jantar divertido por volta de 20h30. Dentre as opções, 
serviremos pizza, cachorro-quente, espaguete, sucos naturais e sobremesa. 
O cardápio será coordenado pela nutricionista da Escola. Serão observadas 
todas as restrições e alergias referentes a cada criança. 
 
13) Como as crianças vão se preparar para dormir?  
     A que horas elas vão para a cama? 
 
Após o jantar, por volta das 21h15, as crianças serão direcionadas para 
colocar o pijama, escovar os dentes e seguirão para suas camas no auditório, 
onde assistirão a um filme antes de dormir. Nesse momento, as luzes já 
estarão apagadas.  
 
14) E se minha criança não conseguir dormir e quiser voltar para casa? 

 
Entraremos em contato imediatamente com os pais/responsáveis para 
informar e pedir que venham buscá-la. 
 
 
 
 
 
 

especificamente para esse dia. A polícia fará uma ronda regular durante a 
noite, conforme solicitação da Escola. O corpo de bombeiros também já está 
ciente do acantonamento.  
 
5) O que cada criança deve levar para a Escola? 

 
Cada criança deve levar um colchão, um jogo completo de lençóis, cobertor, 
um objeto com o qual esteja acostumada a dormir e uma mochila contendo 
muda de roupa, pijama e demais itens de uso pessoal - escova de dentes, 
pasta de dentes, pente etc. 
 
6) Que tipo de colchão se deve levar para a Escola? 

 
Cada criança deve levar um colchão simples, mas confortável. Os colchões 
serão colocados em cima dos tatames de borracha, no chão do auditório.  
Colchões de ar são permitidos desde que as bombas para enchê-los estejam 
junto. Lembrem-se: os pais são os responsáveis por enchê-los. 
 
7) Que roupas as crianças devem usar para ir ao acantonamento? 
 
As crianças devem usar roupas e sapatos confortáveis para brincar bastante. 
Devem levar um pijama na mochila, que vestirão antes de dormir, e uma muda 
de roupa para usar pela manhã.  
 
8) Devo levar uma muda de roupa para usar no dia seguinte?  
Sim, é melhor mandar uma muda de roupa, pois elas brincarão muito antes de 
dormir e, com certeza, a roupa com que chegaram no dia anterior vai estar 
bem-usada e suja. 
 
9) Preciso identificar os itens levados pelas crianças ? 

 
Sim. Pedimos que TODOS o itens sejam identificados, inclusive colchões, 
lençóis, objetos de uso pessoal e, principalmente, cada peça de roupa.  
 
 



15 ) E se a criança ficar doente ou passar mal durante a noite? 
 

Ela será atendida imediatamente pela enfermeira de plantão. Entraremos em 
contato com os pais/responsáveis para informar e pedir que venham buscá-la. 
 
 
16) Com quem posso entrar em contato caso queira saber sobre 
meu(minha) filho(a) ? 

 
Qualquer pessoa da coordenação estará apta a atendê-los e passar 
informações sobre o(a) filho(a). No momento da inscrição, os Senhores 
receberão o número de celular que estará disponível especialmente para os 
pais durante todo o período do acantonamento. 
 
17) O evento será fotografado e/ou filmado? 

 
O evento será fotografo e/ou filmado pelos profissionais contratados pelos 
pais/responsáveis para o Projeto de Transição.  
 
18) A que horas devo buscar meu(minha) filho(a)  na Escola no dia 
seguinte? 

 
As crianças estarão prontas para ir para casa a partir das 7h30 da manhã. 
Às 8h, todas já deverão ter ido saído, pois a Escola será organizada para 
receber a Feira de Ciências que ocorrerá no mesmo dia. 
 

Desejamos um acantonamento  
muito divertido a todos!!! 

 
 
 

 Lista para o acantonamento 
 

 
1.  Colchão  (      )  
2.  Jogo de lençol  (     ) 
3.  Cobertor   (      ) 
4.  Itens de dormir (para estimular o sono)  (     ) 
5.  Pijama   (     ) 
6.  Muda de roupa (inclui roupa íntima e meias, se for o caso). 

(     ) 
7.  Escova de dentes e creme dental  (    ) 
8.  Outros objetos de uso pessoal  (      ) 
9.  Material identificado   (       ) 

 
 


