


Nossa agenda é destinada a comunicação entre escola, professora e responsáveis. Favor preencher a 
primeira página da agenda com todos os dados solicitados. 

 
 
 
Tudo enviado para o aluno deve ser registrado de acordo com o dia da semana. 
Anotar na agenda sempre que enviar pagamentos, dinheiro para cantina, materiais novos ou 
algo que foi solicitado pela escola. Remédios devem conter registro na agenda com horário, 
dosagem e cópia da receita médica. 
 
Assinar diariamente a agenda, para que estejamos cientes do acompanhamento dos 
responsáveis. 
 
Para melhor durabilidade, favor encapar a agenda com contact transparente. 
 
Segue abaixo algumas informações importantes para o decorrer do ano. 
 

 
UNIFORME 

 
O uso do uniforme completo é obrigatório para todos os alunos, sendo necessário usá-lo todos 
os dias, inclusive nos dias de frio é obrigatório o uso da jaqueta ou blusão do uniforme.  
 
 

DIA DE BRINQUEDO 
 

O dia de brinquedo será toda última sexta-feira de cada mês, onde os alunos podem trazer 
para brincar e dividir com os amigos brinquedos pequenos.  

 
 

ANIVERSÁRIOS NA ESCOLA 
 

O aluno pode comemorar o aniversário em sala de aula, juntamente com sua turma, basta o 
responsável comunicar a professora a data com no mínimo de uma semana de antecedência. É 
de responsabilidade do responsável enviar os descartáveis, bem como comunicar o que será 
enviado para Festa como: quantidade de doces, salgados, bolo e bebidas. 
 
Em caso de convites, os mesmos deverão ser preenchidos pelos responsáveis. 
Não enviar decoração de Festa. 
 
Em caso de convites para Festa que acontecerão fora da escola, só serão encaminhados 
convites através da agenda se todos os alunos da sala forem convidados, para que não ocorra 
nenhum tipo de constrangimento. 

 
 

  



ENTRADA E SAÍDA 
 

No período da manhã a entrada é realizada a partir das 06h50 pelo portão grande, por isso 
pedimos aos responsáveis que aguardem a abertura do portão. A entrada encerra as 07h00, a 
tolerância para atrasos é de 10 minutos, somente três vezes no mês, bem como se exceder 
a tolerância de três atrasos no mês não será permitida a entrada na escola. Caso o aluno 
perca a 1º aula será possível a entrada até a 2º aula 07h50. Após esse horário o aluno não 
poderá entrar mais, salvo com atestado médico, porém fiquem atentos já que o aluno 
estará com falta nessa aula. 
 
No período da tarde a entrada é realizada a partir das 12h50 pelo portão grande, por isso pedimos 
aos responsáveis que aguardem a abertura do portão. A entrada encerra as 13h10, a tolerância 
para atrasos é de 10 minutos, somente três vezes no mês, bem como se exceder a tolerância 
de três atrasos no mês não será permitida a entrada na escola. 
Lembramos que é de responsabilidade e obrigação dos responsáveis zelar pelo cumprimento do 
horário de entrada, uma vez que prejudica o desenvolvimento e rendimento do aluno, além de 
atrapalhar e interromper a rotina da sala de aula 
 

Para o horário de saída tolerância de 10 minutos de atraso, após a tolerância será cobrado 
IMPRETERIVELMENTE o valor de R$ 30,00 até as 18h. 

 
 
 

LANCHE e CANTINA 
 

A cantina destina-se ao uso de todos alunos. 
A compra deverá ser realizada com dinheiro podendo ser pago diariamente ou através de 
Crédito, onde o responsável envia o valor a ser creditado para consumo do aluno. Esse crédito 
pode ser pago em dinheiro ou cartão de débito ou crédito. 
 

Não vendemos FIADO ou através de conta mensal. 
 

 Pão de queijo (6 unidades coquetel)   R$ 3,00                                         
 Suco de caixinha ou refrigerante  R$ 3,00                                      
 Bolacha Negresco ou Bolinho Bauducco R$ 2,00                                                                        
 Pizza      R$ 4,50 
 Salgados Assados (Croissant, hamburgão, bolinho de carne, enroladinho de salsicha, Esfiha, 

Pão de batata, Kibe e Coxinha)   R$ 3,50 
 Doces, balas e chocolates a partir de   R$ 0,20 até R$ 3,50 

 
 

 
FALTAS, PROVAS E TRABALHOS 

 
 A falta do aluno deverá ser justificada através de atestado médico e o mesmo deverá ser 

encaminhado para o Colégio para anexar junto ao prontuário do aluno. 
 



Frequência Mínima em cada disciplina de 75%. 
Informamos que o atestado médico não retira a falta do aluno e sim justifica, portanto, 

as faltas constarão no boletim. 
 

 Em caso de falta em dia de prova ou trabalho escolar, o aluno deverá apresentar 
justificativa médica, comprovada através de atestado médico. Caso o aluno não tenha 
justificativa médica será cobrado o valor de R$ 30,00 para cada prova substitutiva, para 
falta em dia de trabalho, ficará a critério do professor aceitar o trabalho ou dispor de uma 
nova data.  

 
O responsável deverá comparecer na secretária para solicitar Prova Substitutiva no prazo 
de 10 dias. 

 
 
 
Informações Gerais     

 
 Manter dentro da mochila:  Estojo de higiene contendo: escova de dente, pasta de dente, 

toalha de mão (pequena) e uma garrafa pequena para beber água diariamente. 
 

 A escova de dente, copo e toalha ficam dentro da mochila do aluno, para que seja 
realizada uma higiene mais profunda e adequada conforme vontade dos pais. Pedimos 
aos pais que fiquem atentos a troca de escova sempre que necessário, por isso que as 
escovas ficam na mochila, para que seja acompanhada a durabilidade das mesmas. 

 
 Os lenços de papel são guardados em sala de aula para facilitar a rotina dos pais/alunos 

e atender as necessidades de higiene do nariz, uma vez que adequados para esse uso, 
não machucam ou ferem o aluno durante a higiene.  
 

    Respeitar horário de atendimento da secretária das 08:00 as 11:00 e das 13:30 as 16:30. 
No horário das 12:00 as 13:00 é destinado ao almoço das professoras e funcionárias, 
portanto a secretaria ficará fechada para atendimento. 
 

    Ler atentamente e com calma aos comunicados e evitar ligarem para que façamos a 
releitura do que está escrito e explicado na agenda. No caso de alunos que não são os 
pais que cuidam ou trazem para escola, favor deixar a pessoa responsável ciente dos 
acontecimentos da escola, alterações entre outros assuntos. 
 

    Não deixar os alunos trazerem objetos que não pertençam à rotina escolar ou que não 
tenha sido solicitado pela professora, como figurinhas, cards, maquiagens, brinquedos 
entre outros. Cuidado c/ moedas, clips entre outros objetos que possam oferecer perigo 
ao aluno e aos seus colegas. 
 
Escola e pais têm o papel de orientar nossos alunos e filhos, para que desenvolvam seu papel 
de cidadão consciente, criativo e autônomo, sabemos o quanto difícil esses pequeninos podem 
ser tornar, mas pedimos aos pais que vistam a camisa de adultos orientadores, preocupados 



com a formação de seus filhos e não permitam que rabisquem a agenda (tratar igual a um 
documento, pois nela tudo estará registrado), entre na escola comendo doces, chocolates ou 
salgadinhos, venha sem uniforme por que o aluno quis e ter em mente que a escola não 
manda recados pelos alunos, tudo estará registrado na agenda. 
 
 

 


