
 
 

CIRCULAR 028/2020 

DE: Coordenação Pedagógica 

PARA: Responsáveis pelos alunos do Infantil 5 

ASSUNTO: Triagem fonoaudiológica 

 

Nova Friburgo, 16/10/2020 

 

Prezadas Famílias  

 

          Como muitos já sabem, há anos nossa escola conta com o serviço de fonoaudiologia da Dra. Estelamar Heckert, 
tanto para orientação aos professores e às famílias quanto para observação e encaminhamento dos alunos. 

          O atendimento fonoaudiológico individualizado tem caráter clínico e corretivo, sendo por isso proibido dentro do 

ambiente escolar. Desta forma, o trabalho por nós realizado configura-se como uma TRIAGEM, cujo foco é a 
identificação de alunos que requeiram atenção especial em relação à comunicação, ao controle da atenção, ao 

desenvolvimento psicomotor etc., com o objetivo de promover uma intervenção preventiva diante da necessidade. 

          No nosso calendário de triagem, o Infantil 5 tem um lugar especial, contando com um momento exclusivo que 

antecede o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, sendo mais um passo importante na preparação para a 
alfabetização. Cabe destacar aqui que, no processo de aprendizagem da leitura e da escrita, visão, audição, fala e 

atenção têm um papel extremamente importantes e, por isso, merecem nosso cuidado. 

          Esta triagem, que sempre aconteceu dentro do turno escolar da criança, foi remodelada em função das medidas de 
isolamento que vivemos este ano e acontecerá da seguinte maneira: 

 

 A triagem acontecerá no consultório da Dra. Estelamar Heckert (Rua 

Augusto Spinelli, 114, sala 105). 
 

 O encontro terá a duração aproximada de 15 minutos e NÃO TERÁ 

CUSTO PARA A FAMÍLIA, pois é resultado de uma parceria estabelecida 
pela escola. 

 

 O agendamento acontecerá através da SECRETARIA DA ESCOLA. Basta 
telefonar para o número 2523 9449 e solicitar seu agendamento. 

 

 Os horários seguintes estarão disponíveis e serão ocupados por ordem de 

escolha, conforme a procura das famílias: 

 Dias 24/10 e 31/10, sábado, das 10h15min às 12h30min 
 

 Em função das normas de segurança, SOMENTE UM RESPONSÁVEL POR CRIANÇA PODERÁ SUBIR 

ATÉ O CONSULTÓRIO (normas do prédio). 
 Para que sejam alcançados os resultados necessários, durante a triagem, o responsável deve aguardar na 

recepção. 

 O resultado das triagens será compartilhado com cada família através da Coordenação Pedagógica. 
 Caso seja percebida a necessidade de uma avaliação fonoaudiológica (processo mais minucioso e extenso), a 

fonoaudióloga sugerirá o agendamento de uma consulta. 

 

 

Pedimos que, uma vez realizado o agendamento, NÃO HAJA DESISTÊNCIA OU FALTA, 

pois os horários foram cuidadosamente selecionados para atender aos nossos alunos. 
 

 

          Desde que este serviço foi instaurado, muitos benefícios foram percebidos não só pela escola, mas também pelas 
famílias. Ficamos felizes por poder oportunizar esta valiosa experiência aos alunos e contamos com os senhores para 

concretizá-la. 

 
          Despedimo-nos cordialmente, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Professora Luciana Estevão 
Coordenação Pedagógica 

 

 

 


