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NFORMATIVO
ESCOLAR

Conforme REGIMENTO ESCOLAR, seguem informações
importantes para o ano letivo 2017.
 EQUIPE PEDAGÓGICA
Contamos com uma equipe de profissionais capacitados e qualificados para
cada etapa da educação. Alunos, pais e professores podem contar
diariamente com apoio e orientação pedagógica. Periodicamente recebem o
acompanhamento com neuropsicóloga, fonoaudióloga, psicomotricista e
odontopediatra.
 AVALIAÇÃO
A avaliação é um aspecto fundamental do planejamento pedagógico,
propiciando o aprimoramento da aprendizagem do aluno e tem como base a
correspondência entre a proposta de trabalho desenvolvido, sua execução e
seu resultado.
A avaliação da EDUCAÇÃO INFANTIL será mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento, sem objetivo de promoção para os próximos
níveis.
O resultado da aprendizagem do ENSINO FUNDAMENTAL será aferido
através de avaliação sistemática e contínua de trabalhos individuais e em
grupo, pesquisas, experiências, exercícios, leituras e provas. O rendimento
escolar do aluno no fundamental, será expresso através de notas 0,0 (zero)
a 10,0 (dez), atribuídos por componente curricular ao final de cada bimestre.
Ao término do ano letivo, será emitida uma nota final para cada disciplina
através das notas obtidas durante os quatro bimestres, sendo necessária a
média 7,0 (sete) em cada componente para aprovação.
A nota será atribuída através de Informativo no 1º e 3º bimestre. No 2º e 4º
bimestre com boletim e nota semestral. As médias do 1º e 2º semestre
resultarão na aprovação final.

Pedagógico
 PROVAS
Para o Fundamental haverá 2 (dois) períodos de prova por bimestre, ou
seja, 1 (um) período de provas por mês. No encerramento de cada bimestre
haverá Recuperação para o aluno que não atingir a média mínima
necessária com conteúdo direcionado para suas dificuldades.
As provas substitutivas serão realizadas mediante atestado médico, com
data e horário estabelecidos pelo docente, de maneira que não interfira no
período de aula . A solicitação de prova substitutiva somente será aceita
com pedido por escrito dos pais e responsáveis junto a Coordenação.
 FALTAS E FREQUÊNCIA
O Colégio fará controle sistemático de frequência dos alunos às suas
atividades escolares, com frequência mínima necessária de 75% do total de
horas letivas. As faltas podem comprometer a aprovação do aluno ao final
do ano letivo.
 MATERIAL DIDÁTICO
As Apostilas são de uso obrigatório para todos os alunos e só poderão ser
adquiridas no colégio. Materiais adotados: Sistema de Ensino Positivo e
Editora FTD.

 DIREITOS E DEVERES
É direito do aluno ser respeitado em sua individualidade, receber ensino e
educação que constituem as finalidades e objetivos do Colégio e ser
orientado e atendido em suas dificuldades. É dever do aluno cumprir as
normas do Colégio, tratar com respeito toda e qualquer pessoa, utilizar
adequadamente as instalações escolares e comparecer com todo o
material. Os responsáveis serão comunicados sobre o não cumprimento
dos deveres, o que pode ou não implicar em advertência, mediante análise
de equipe, supervisão e pais ou responsáveis a respeito do caso.
 PASSEIOS
Durante o ano, serão realizados passeios, os quais terão por objetivo o
aprimoramento do conteúdo pedagógico e serão comunicados
antecipadamente.

Atividades
 BIBLIOTECA
O Colégio possui um acervo de livros direcionados para cada etapa do
desenvolvimento e adota o Sistema de Biblioteca Circular como uma
atividade diversificada que contribui significativamente para o
desenvolvimento de bons leitores. O aluno leva o livro para leitura no fim de
semana. São realizados desafios a partir desta leitura e interpretação.
Turmas do fundamental realizam Ficha de Leitura, contabilizando nota na
disciplina de Língua Portuguesa.
Os livros deverão ser conservados para que todos tenham a oportunidade
de leitura, devolvidos nas datas estabelecidas e em caso de atraso na
devolução ou danos causados os responsáveis serão notificados sobre a
necessidade de reposição.
 LIÇÃO DE CASA
A lição de casa para o Infantil tem por objetivo promover a participação e
envolvimento dos pais na rotina escolar, assim como despertar no aluno
interesse e responsabilidade pelas tarefas e aprendizado. Serão enviadas
de 6ª feira e /ou em dias que favoreçam o calendário escolar em seus dias
letivos.
Para o Fundamental o dever de casa é diário com conteúdo direcionado
para o aluno exercitar o que assimilou em período de aula, assim como
identificar suas dificuldades. É necessário acompanhamento dos pais,
porém o dever de casa nesta etapa do desenvolvimento deve promover a
independência e autonomia do aluno.
Alunos do integral realizarão as lições de casa (assim como, trabalhos
bimestrais e estudos em períodos de prova) no Colégio de 2ª a 5ª feira.
Sugerimos reservar um espaço e material adequados em casa e
estabelecer um horário para a lição.
 AJUDANTE
Para Educação infantil, 1º e 2º ano do Fundamental, utilizamos o sistema de
AJUDANTE. Um aluno por dia recebe um avental e auxilia a professora nas
atividades de classe. O avental vai para casa e deverá retornar no dia
seguinte, como um fator incentivador para interesse na rotina escolar.

Calendário
Semanal
 DIA DO BRINQUEDO
Toda 2ª feira alunos da Educação Infantil poderão trazer brinquedos,
favorecendo o retorno após o fim de semana. Será reservado um período
para o “brinquedo”, promovendo integração e socialização. Dar preferência
aos brinquedos que estimulem a brincadeira em grupo. Evitar brinquedos
que possam quebrar facilmente ou que tenham peças pequenas. Os demais
dias da semana, deverão ser respeitados. IDENTIFICAR OS
BRINQUEDOS.
 ATIVIDADES EXTRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
O Colégio oferece aulas de Ballet e Ginástica Artística para as meninas,
Taekwondo e Futebol para os meninos, Inglês e Informática para todos,
como atividade extra curricular e dentro de período de aula. É possível
acompanhar o dia de cada atividade através do Calendário Semanal. No dia
destas aulas o aluno deverá vir com o uniforme de cada modalidade. As
aulas extras iniciam no 1º bimestre (mês de Março).
 ATIVIDADES EXTRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Para o Ensino Fundamental, além do Ballet/Taekwondo, Ginástica
Artística/Futebol, Inglês e Informática, serão oferecidas aulas extras
curriculares de Espanhol, Capoeira e Robótica, dentro do horário de aula.
No dia das aulas esportivas, o aluno deverá vir com o uniforme de cada
modalidade. As aulas extras iniciam no 1º bimestre (mês de Março).
 PERÍODO BILÍNGUE
O Colégio oferece para os alunos do Fundamental e para Infantil (nível 1 e
2) o período bilíngue como atividade opcional, Este curso é oferecido pela
escola de idiomas Yázigi, dentro do Colégio no período contrário de aula
com disciplinas de Teatro, Musica e Conversação em INGLÊS. Essas aulas
acontecerão apenas para quem contratar esse serviço atendendo o numero
mínimo para formação de turma. O dia da semana a que cada turma terá
essas atividades será disponibilizado antes do inicio das aulas em Março.

Informações
Úteis
 REUNIÕES BIMESTRAIS E ATENDIMENTO AOS PAIS
Realizaremos bimestralmente reunião de pais, para entrega de relatórios e
materiais didáticos, a presença dos Srs. será sempre muito importante. Também,
nos colocamos a disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa ocorrer
eventualmente. Para atendimentos individuais, solicitamos agendar um horário com
antecedência.
análise de equipe, supervisão e pais ou responsáveis a respeito do caso.
 EVENTOS / COMEMORAÇÕES
Durante o ano, serão realizadas algumas atividades comemorativas, como:
Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Dia das Crianças,
Apresentação Esportiva e Formatura. A participação é facultativa porém de suma
importância para o desempenho e envolvimento do aluno, assim como
aproximação da família na rotina escolar.
 ANIVERSÁRIOS
A Comemoração dos aniversariantes será realizada no próprio dia de aniversário
do aluno, com recepção especial, bolinho exclusivo para parabéns em sala e
lembrança proporcionada pelo colégio. No dia da comemoração, os pais poderão
enviar maquina fotográfica para registro e lembrança para os colegas de turma, não
é permitido trazer: bolo, brigadeiro, refrigerante, etc. Os aniversários que acontecem
no período de Férias ou Recesso Escolar, são comemorados no retorno das aulas.
Para o envio de lembranças ou convites para festas externas, solicitamos que os
mesmos sejam para todos os alunos da turma.
 PERÍODO DE AULA
PERÍODO

INFANTIL

FUNDAMENTAL 1

FUNDAMENTAL 2

Manhã (turmas A)

08:00h. Às
12:00h.

07:30h. Às 12:30h.

07:15h. Às
12:45h.

Tarde (turmas B)

13:30h. Às
17:30h.

13:30h. às 18:30h.

-------------------

Integral

07:00h. Às
19:00h.

07:00h. Às 19:00h.

-------------------

Para melhor aproveitamento das aulas, o horário deverá ser criteriosamente
cumprido. Em caso de atraso, a entrada somente será permitido após justificativa
por escrito dos responsáveis .
Para melhor atendimento e rotina dos alunos de integral NÃO SERÁ PERMITIDA
entrada após 8:30h. e saída antes das 17:00h.

Funcionamento
 MOCHILA
Os itens que deverão estar diariamente e/ou semanalmente na mochila
estão descritos na Lista de Uso Pessoal. O modelo da mochila é livre,
analisar apenas tamanho e locomoção que melhor se adeque as
necessidades de cada aluno. Sugerimos aos alunos do Fundamental 1 o
uso da pasta personalizada diariamente para transportar cadernos e livros.
Todo o material deverá ser identificado com o nome do aluno. Todos,
independente da faixa etária receberão orientação sobre organização e
cuidados com pertences, no entanto é de extrema importância
acompanhamento e orientação também dos pais. Materiais identificados
facilitam a localização em caso de perda ou possível troca.
 AGENDA
A agenda é um meio de comunicação entre o Colégio e os pais, o aluno
deverá trazê-la diariamente na mochila. Solicitamos que os pais assinem a
agenda para que possamos estar cientes de que receberam os
comunicados enviados.
 ALTERAÇÃO DE DADOS
Sempre que houver alteração de endereço, telefone, celular, etc. é
necessário que nos informem através da agenda.
 SEGURANÇA
Quando os responsáveis autorizados não puderem retirar o aluno ou
quando o aluno precisar sair/entrar fora dos seus horários de aula, pedimos
que informem a secretaria do colégio antecipadamente com o nome e RG
da pessoa que vai retirar o aluno.
Ao retirar ou trazer o aluno, não será permitida a entrada DIÁRIA dos pais
para o acompanhamento. Para melhor atendimento pedimos para que os
pais aguardem a entrega ou recebimento do aluno pelas responsáveis da
recepção.
A escola dispõe de rotatória para facilitar e agilizar o tempo nos horários de
entrada e saída, assim como funcionários designados a função de receber e
entregar o aluno. É necessário respeitar o procedimento nesta entrada e
saída. Para conversar, tirar dúvidas ou qualquer dificuldade ao deixar ou
retirar o aluno, utilizar o estacionamento do Colégio.

Administrativo
 TRANSPORTE ESCOLAR
Os alunos que utilizam transporte escolar deverão trazer autorização devidamente
preenchida, no primeiro dia de aula. Os responsáveis deverão preencher na ficha
de matrícula em espaço destinado a “pessoas autorizados retirar o
aluno”, com os dados do transportador.
Caberá aos pais do aluno, informar o Transporte o Calendário Escolar, dias letivos e
possíveis alterações de horário.
 MATERIAL ESCOLAR
As listas de material de papelaria e uso pessoal serão entregues no ato na
matrícula ou antes do inicio do ano letivo. O Material de Papelaria poderá ser
adquirido no Colégio, até a data determinada ou comprado em qualquer papelaria.
O material de Uso Pessoal deverá ser providenciado pelos pais e entregue até a
data estipulada. Todo o material deverá ser identificado com o nome do aluno.
A reposição do material deverá ser atendida, conforme orientação expressa na lista.
 UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório, sendo opcional apenas para os alunos do Berçário.
Todo o uniforme deve ser identificado e o aluno deverá utilizar calçado
adequado (preferencialmente fechado). Os uniformes poderão ser adquiridos na
secretaria da escola. Em caso de esquecimento e/ou perda disponibilizaremos dos
itens denominados como “achados e perdidos” o Colégio não se responsabilizará
por estas perdas.
 ANUIDADE
A data de vencimento das parcelas será o dia 5 de cada mês, através de boleto
bancário, encaminhado via agenda e conforme dados do Anexo II, parte integrante
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
 FÉRIAS E FERIADOS
Os alunos de ½ período terão férias nos meses de Julho e Janeiro. Os alunos do
período integral poderão freqüentar a escola no período de férias.
O colégio fechará em Recesso Escolar de 30 dias, nas duas ultimas semanas do
Dezembro e nas duas primeiras semanas de Janeiro. As datas específicas constam
no Calendário Escolar. Nas emendas de feriado, a escola funcionará somente para
alunos do período integral e quando houver presença confirmada, de mínimo 50%
destes alunos.

Saúde
 DECLARAÇÃO MÉDICA
Faz parte dos critérios do Colégio um acompanhamento rigoroso a respeito
da saúde dos alunos, assim zelamos por cada um e também todo o grupo
discente e docente de convívio escolar. Portanto, aluno com qualquer
sintoma, NÃO pode frequentar a escola. Nestes casos, para retornar a
rotina escolar, o aluno deverá trazer declaração ou atestado médico que
justifique o seu quadro autorizando a frequencia escolar.
Faz parte do prontuário dos alunos da Educação Infantil declaração do
pediatra com os possíveis antitérmicos a ser tomados em caso de febre e
cópia da carteirinha de vacinação.
Para alunos que apresentarem qualquer sintoma em período de aula, os
responsáveis serão comunicados.

 MEDICAÇÃO
A medicação deverá ser ministrada preferencialmente em casa e se houver
necessidade de encaminhar para o Colégio, o aluno somente poderá ser
medicado, com autorização da mãe ou responsável, devidamente
preenchida na agenda e acompanhada da receita médica, informando o
nome do medicamento, a quantidade e horário que deverá ser ministrado.
Colocar também o nome do aluno na embalagem do remédio. Para os
alunos do Berçário, manter diariamente na mochila uma necessiérie de
medicamentos com termômetro e antitérmicos individuais.

 ESCOVAÇÃO
A higiene bucal é realizada diariamente para Educação Infantil, após os
lanches. Para o Fundamental, a escovação é para alunos do integral, após
o almoço.
 BANHO
O banho oferecido pelo Colégio atenderá aos alunos de Berçário do período
Integral, considerando melhor conforto ao bebê em sua rotina e uso de
fraldas. O banho poderá ser suspenso em período de inverno, após prévia
comunicação.

Alimentação
 LANCHES
LANCHES DO BERÇÁRIO E DO MINIMATERNAL são oferecidos
necessariamente pelo Colégio conforme cardápio na agenda escolar,
considerando a necessidade de preparo e consumo imediato para melhor
qualidade do cardápio. O uso da lancheira para esses alunos será permitido
apenas as 6ª feiras. Também nestas turmas é realizado um controle
bimestral de peso e medida e apresentado em Reunião de Pais.
LANCHES DO INFANTIL E FUNDAMENTAL a partir do Maternal os alunos
deverão trazer lancheira diariamente para o lanche da manhã e/ou lanche
da tarde, não havendo possibilidade do oferecimento de lanche do colégio.
Solicitamos a preferência por lanches prontos e lanches que não precisam
ser armazenados na geladeira (condição oferecida aos alunos do período
integral). Balas, doces, refrigerantes e salgadinhos serão permitidos apenas
de 6ª feira . Consta um cardápio sugestivo na agenda, mas os itens da
lancheira pode e deve atender as necessidades, interesse e restrições
individuais. Os responsáveis receberão notificações e /ou orientações via
agenda se os itens enviados não estiverem adequados.
 CANTINA
A CANTINA funcionará diariamente para atender a necessidade de cada
um, os itens de consumo deverão ser acompanhados pelos pais através do
conhecimento de cardápio da cantina. O sistema de consumo é através de
cartão e/ou ticket.
As refeições como ALMOÇO e/ou JANTA serão oferecidas aos que
contratarem. O cardápio do Infantil e do Fundamental estará disponível
mensalmente no site do colégio. Para alunos do Fundamental NÃO haverá
possibilidade do oferecimento da janta.

