1ª Reunião de Pais – 20.01.2017

•

ED. INFANTIL
Agradecemos a todos os pais, responsáveis e familiares a confiança em nosso trabalho!

OBRIGADO!
Nossa missão:
Servir com excelência, por meio da educação, formando cidadãos éticos, solidários,
comprometidos e felizes.
•

•

Proposta para 2017

A Pedagogia Afetiva enfatiza os aspectos da vida em sociedade que valorizam o papel do indivíduo
nas transformações do processo histórico e ético, e na construção da identidade pessoal para o pleno
exercício da cidadania. Busca o resgate de valores e o estabelecimento de limites, visando o
desenvolvimento global do ser humano.
• Regulamento escolar:
Os pais devem sempre atentar-se a TODOS os pontos do regulamento escolar, pois acreditamos
que a rotina e o comprometimento com os combinados também
são importantes para a educação completa do aluno.
• Uniforme:
• O uso do uniforme do Colégio é obrigatório.
A partir de 2ª feira (06.02) TODOS os alunos devem usar o
uniforme completo da escola.
• Tênis de velcro. Não é permitido o uso de sandálias,
papetes, etc.
• Nas aulas de natação é obrigatório o uso do uniforme
completo (touca, sunga/maiô,roupão, chinelo e uma troca
de roupa do uniforme). Sem o envio do uniforme completo a criança fica impedida de fazer a
aula na data.
• Agenda:
É de uso obrigatório (individual) e deverá permanecer diariamente com o aluno, constituindo-se na
principal via de comunicação entre Escola e Família.
• Revisar a agenda diariamente e assinar a página.
O professor tem autonomia para responder os recados do cotidiano escolar. Qualquer outra
eventualidade será repassada ao setor responsável (pedagógico, administrativo ou financeiro), tanto
através da agenda, quanto através da secretaria.
Todo atendimento sem o agendamento antecipado é efetuado pela secretaria e encaminhado ao
setor responsável, que tomará as providências e dará um retorno pela agenda, quando necessário.
O site e o facebook do Colégio servem apenas para a divulgação das notas e das atividades
realizadas pelos alunos.
•

Horário de Adaptação
o Os alunos da Ed. Infantil na primeira semana terão um horário especial de adaptação a ser
realizado das 13:30 às 16:45.
o Caso seja percebido a necessidade a adaptação poderá ser estendida e o colégio entrará em
contato com os responsáveis.

•

Entrada/ Saída de alunos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

•

Para o melhor desenvolvimento do aluno, estar atento aos horários de entrada e saída.
A entrada e saída dos alunos será realizada todos os dias pelo pátio da escola.
Os horário de entrada é às 13 horas e a saída às 17:10 horas.
Entrada: o portão abre15 minutos antes da entrada.
Saída: 15 minutos de tolerância para a saída.
Fora desses horários serão cobrados uma taxa extra.
Por motivo de segurança, os professores são orientados a não atenderem os pais na
entrada ou na saída dos alunos. Dúvidas ou comunicados devem ser esclarecidos através
da agenda, na secretaria ou com agendamento de horário com a orientadora pedagógica.
Conforme o regulamento, o aluno que chegar após o horário entrará somente na 2ªaula.
(Fund.I , Fund. II e Médio)
Por motivo de seguranças, os alunos devem esperar os responsáveis no pátio do colégio.
Nenhum aluno poderá ficar no portão do Colégio ou nas imediações, à espera dos
responsáveis.
Nenhum aluno da Ed. Infantil e Fundamental 1 saem da escola sem o responsável.
Quando necessária a saída com pessoa diferente das autorizadas em contrato, os
responsáveis devem registrar na agenda o nome completo da pessoa que fará a retirada
do aluno, e este deverá se identificar na secretaria do colégio portando documento com
foto.
Não sendo os pais /responsável legal pelo aluno, trazer documento com foto e antes da
retirada do aluno apresentar-se na secretaria.

Material escolar de uso na escola
o Deverá ser entregue para a professora hoje (20/01).
o O material é de uso coletivo e permanece na escola para a realização das atividades
durante as aulas.
o Mochila : Orientamos que a mochila seja de costas, para a maior mobilidade do
aluno.

• Medicação
Caso o aluno necessite tomar algum remédio, pedimos que o horário da medicação seja acertado
para serem ministrados em casa.
•

Recebimentos de valores
Para melhor organização no recebimento de valores, respeitar os prazos, pois utilizamos serviços
de terceiros. Registrar o envio na agenda, identificando o valor e a finalidade do dinheiro.

•

TRANSPORTE ESCOLAR/Saída de aluno diferente do dia-a-dia:
o
o
o

•

Alunos que vão de transporte e os pais decidirem buscá-lo, devem avisar o transportador
e comunicar via agenda o colégio, contendo assinatura do responsável.
Por medida de segurança, não atenderemos solicitações de alteração da saída do aluno
via telefone, nem pelo próprio aluno após as 16:00h.
Contratem sempre o trabalho completo do transportador escolar. Aula regular, reforço, e
atividades extra-classe como Fanfarra; Esporte, Natação; Passeios, entre outros, fazem
parte das atividades escolares e devem ser contratados antes com o transportador.

Ed. Física/ Natação:
o
o
o

Trazer atestado médico até 03/02/2017. Especificar “Natação e Ed. Física” no mesmo
atestado OU trazer 2 atestados médicos (um para Natação e outro para Ed. Física).
As bóias para a aula de natação devem ser encaminhadas à escola, com nome, e serão
devolvidas ao fim do ano letivo.
Divisão das modalidades:

•

Quadra – Meses: Janeiro, fevereiro (1ª e 2ª semana), Maio, Junho, Agosto e
Setembro.

Piscina – Meses: Fevereiro (3ª e 4ª semana), Março, Abril, Outubro, Novembro e
Dezembro.
Se houver mudança brusca de temperatura, na modalidade de natação, a aula será
realizada na quadra.
Não será permitida a realização de aula sem o uniforme completo.
•

o
o
•

Caderno de casa
o
o

Toda semana é enviado um caderno com atividades para casa, para que o aluno realize 1
por dia.
O caderno deve ser devolvido sempre às segundas feiras com todas as atividades
realizadas para que a professora corrija e devolva com mais atividades para a próxima
semana.

•

Maleta Mágica
o A cada final de semana, dois alunos levaram para casa a “MALETA MÁGICA” contendo
um livro e um “Caderno Mágico”, desta forma todas as famílias terão tempo de ler a
história e registrar de forma criativa a sua experiência da leitura do livro.
o A maleta será levada na sexta-feira e pedimos que seja entregue na segunda-feira para
a professora.

•

Hora da Fruta
o Durante a aula, ocorrerá um segundo intervalo onde todos os alunos comerão fruta.
o A fruta deverá vir todos os dias de casa, pronta para consumo (lavada, descascadas,
picadas, etc.).

•

Lanche
o O lanche dos alunos da ed. Infantil é realizado no refeitório em horário determinado.
o Orientamos que seja enviado sempre um lanche saudável.
o O aluno pode trazer o lanche de casa ou adquirir na cantina da escola.

Agradecemos a presença e desejamos a todos um ano letivo de muita paz e sucesso!

