
 
 
 
 
 
 
 

Normas Escolares de Funcionamento 
Recreação 

 
Prezados pais/responsáveis, levando-se em consideração que a escola é um espaço coletivo, segue abaixo 
instruções normativas de conduta para que todos tenham uma boa convivência: 

Horário de Funcionamento do Colégio: 06h45 / 18h00. 
Entradas e Saídas: 

 As atividades iniciam às 08h30 e terminam às 17h00; 

 Alunos que chegarem antes ou ficarem após o horário, aguardarão na sala de TV acompanhados 
da auxiliar de sala. 

Material escolar:  

 É de responsabilidade dos responsáveis, tanto a aquisição quanto a reposição; 
Apoio Pedagógico:  

 Tem como objetivo orientar e acompanhar a realização das lições de casa enviadas de 3ª a 5ª feira; 

 As lições enviadas nas sextas-feiras, deverão ser realizadas com a família para que os pais 
participem da vida escolar e os alunos que chegarem após o horário deverão trazê-las prontas. 

Doenças infectocontagiosas:  

 Os alunos com diagnóstico de: conjuntivite, caxumba, rubéola, sarampo, catapora, escarlatina, 
escabiose e outra dessa mesma natureza, deverão ficar afastadas das atividades escolares; 

 Retornarão mediante autorização médica. 
Alimentação:  

 Os alunos deverão tomar café da manhã em casa; 

 O Colégio oferece uma fruta no período da recreação e o almoço; 

 O almoço não será oferecido para o aluno que chegar após o horário estabelecido para cada 
turma;  

 O lanche saudável do período de aula é de responsabilidade da família;  

 É necessário enviar o lanche separadamente identificado para cada turno.  

 É importante retirar as sobras da lancheira e mantê-la higienizada.  

Uniforme:  

 Seu uso completo é obrigatório, incluindo o tênis; 

 Devem trazer trocas de uniforme todos os dias. 
Aula de Capoeira: 

 Favor providenciar a calça branca de elástico para as aulas de Capoeira. 
Comunicação:  

 Todos os informativos, inclusive ocorrências, serão divulgados no site (área do aluno), aplicativos disponíveis 
em IOS e Android baixados em aparelhos móveis e agenda escolar. 

Atendimento aos pais:  

 Sempre que houver necessidade de atendimento específico a Coordenação Pedagógica e/ou família, poderão 
agendar horário via agenda com antecedência. 

Casos de Piolho:  

 É de responsabilidade de cada família olhar a cabeça do aluno com frequência; 

 As meninas deverão vir sempre de cabelo preso; 

 Orientamos o uso de pente fino e shampoo adequado uma vez por semana; 

 Em casos mais sérios procurar orientação do pediatra. 
Aniversários: 

 Os aniversários serão comemorados no Colégio somente na última quinta-feira do mês ou em caso 
de feriados no último dia letivo do mês; 

 As comemorações deverão ser agendadas com a Coordenação Pedagógica. Caso coincida mais 
de um aniversário na mesma data, os responsáveis deverão combinar sobre o envio dos itens, de 
modo que não haja desperdício;  

 A comemoração será realizada no horário de lanche, para todos os alunos da sala da Recreação;  



 
 
 
 
 
 
 

 Os pais não poderão participar;  

 A escola fará as fotos e disponibilizará no Whatsapp do responsável pelo aluno; 

 Kit aniversário: Bolo 6kg, sucos, salgado assado, decoração simples e saquinho surpresa é 
opcional. O valor será divulgado aos interessados do mês. 

Higiene: 

 Deverão trazer um kit de higiene com nome contendo: pente, escova de dente, creme dental, lenço 
umedecido, toalha pequena e uma troca de roupa devidamente identificada com nome e 
sobrenome do aluno.  

Atenção: 

 Será enviado na primeira semana de aula um cronograma de feriados e aulas suspensas do ano 
letivo e cronograma semanal das atividades.  

Mochila:   

 Aconselhamos que as mochilas sejam tradicionais (sem rodinhas). Pensando na segurança física 
dos alunos. 
 

 

 

Estamos sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente 

Direção Pedagógica 

 


