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NORMAS DE CONDUTA DISCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezados pais/responsáveis, levando-se em consideração que o colégio é um

espaço coletivo, seguem abaixo instruções normativas de conduta para que todos

tenham uma boa convivência:

Horário de Aula
● MANHÃ: 08h às 12h
● TARDE: 13h àS 17h

● INTEGRAL: 06h45min às 18h

Entrada e Saída: Pelo Setor de Atendimento (Rua Leopoldo Sombini, nº 105 Jardim do

Vale)

ATENÇÃO: No horário de entrada haverá tolerância máxima de 10min, (em casos

extremos), após o horário o aluno poderá assistir a aula mas ficará com falta na

primeira aula. Atrasos maiores deverão ser comunicados à coordenação através do

chat no portal do aluno.

É obrigatório o uso do cartão de acesso para o registro de entrada e saída do aluno. Em

caso de perda, deverá ser solicitada 2ª via na Secretaria Escolar, mediante o pagamento de

R$ 15,00.

● Acolhimento: Entrar para a escola é um dos momentos mais significativos

da vida da criança e mexe com toda a estrutura familiar. Esses momentos

iniciais exigem esforço de adaptação da criança, da família e daqueles que

assumem seus cuidados;

Na 1ª semana, os pais e/ou responsáveis precisam estar preparados para

acompanhar as atividades da turma por um período de 1h e 30 minutos, e em

seguida, se a criança não estiver bem, poderá levá-la para casa. Após o aumento

gradativo do tempo no Colégio, os responsáveis precisam se preparar para

entregá-la na 2ª semana e aguardar por 20 minutos para sentirmos se a criança

poderá permanecer o horário todo. Em casos mais demorados de adaptação

escolar, conversar com a coordenação pedagógica para juntos planejar as ações de

acolhimento.
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● Rendimento escolar: A avaliação na Educação Infantil será realizada nos 3

trimestres letivos, através de relatório de desenvolvimento individual. A equipe

pedagógica acompanhará o desenvolvimento de cada aluno, compartilhando

com os responsáveis e orientando sempre que necessário os encaminhamentos

que se fizerem procedentes.

● Comemoração de Aniversários no Colégio Orientações: Em virtude da pandemia

da COVID-19 as comemorações de aniversário permanecerão suspensas no ano

letivo de 2022.

● Dia do Brinquedo: Em virtude da pandemia da COVID-19 o dia do brinquedo

permanecerá suspenso no ano letivo de 2022.

● Faltas: Todas devem ser justificadas via Chat no Portal do Aluno, e se necessário

enviar atestado médico, que deve ser anexado em PDF ou Imagem de boa

qualidade no Link de Requerimento Oficial da secretaria. A Lei n° 12.796/13

assegura que os alunos da Educação Infantil deverão frequentar 60% do total de

200 dias letivos.

● Retirada de aluno: Qualquer mudança da retirada dos alunos durante a semana,

seja por qualquer motivo ou necessidade, fica sendo de responsabilidade dos

responsáveis a comunicação com os motoristas de vans escolares e com o

Colégio, que só liberará a criança a outros com autorização via chat no portal do

aluno e, preferencialmente com o cartão de acesso a catraca.

● Portal do Aluno (App/Site): É o principal meio de comunicação. Fiquem atentos

aos comunicados e registros, e mantenha o aplicativo do colégio atualizado.

● Uniforme completo: Seu uso completo e com identificação nas peças é

obrigatório nas aulas regulares e, cuidado para o aluno não usar peças muito

apertadas, lembrando que uma parte das atividades exige movimento corporal.

Não utilizar toucas, boinas, bonés, chapéus e quaisquer outros acessórios não

cabíveis para o espaço escolar. Enviar sempre uma troca de uniforme na

mochila, para eventuais necessidades.
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● Observação: O uso do tênis com velcro é obrigatório (tênis com cadarços são

perigosos para as atividades de quadra), pensando na segurança física dos

alunos.

● Atendimento aos pais: Sempre que os pais/responsáveis sentirem necessidade

de conversar com professores ou coordenação pedagógica, deverá solicitar

agendamento através do Chat do portal do aluno ou através do e-mail da

coordenação.

● Material escolar: É de responsabilidade dos pais/responsáveis, tanto a
aquisição quanto a reposição de materiais de uso pessoal, principalmente os
lápis, visto que é novidade seu uso e os pequenos quebram a ponta e apontam
o tempo todo.

● Lição de casa: Será de acordo com planejamento do professor.

● Medicamento: Não administramos nenhum tipo de medicamento sem

receituário. Caso a criança necessite de medicação no período escolar, os pais

deverão entregar o medicamento no setor de atendimento acompanhado de

receita médica datada e assinada pelo responsável. No verso anotar nome e

turma da criança.

Observação: Não fazemos procedimentos inalatórios.

Caso os horários de medicação não coincidam com os acima citados, os pais

deverão comparecer ao Colégio para fazer medicação no horário previsto na receita.

● Dores ou febre: Os pais serão avisados para que venham retirar a criança

imediatamente.

● Doenças infectocontagiosas: As crianças com diagnóstico de: COVID-19,

conjuntivite, caxumba, rubéola, sarampo, catapora, escarlatina e outra dessa

mesma natureza, deverão ficar afastadas das atividades escolares, somente

retornarão mediante autorização médica.



o

● Primeiros Socorros: Em caso de acidentes, os alunos serão encaminhados ao

Pronto Socorro mais próximo e os pais serão informados para que se dirijam ao

local.

● Atendimento Terapêutico: A escola não oferece nenhum atendimento

terapêutico, sendo de responsabilidade da família o acesso a sistema de saúde e

especialista que avaliam e acompanham situações emocionais,

comportamentais ou dificuldade de aprendizagem.

● Piolhos / Escabiose: Se ocorrer, os pais serão informados e o aluno ficará

afastado por 3 (três) dias para que a limpeza seja efetuada.

● Reunião de pais: Momento em que a equipe de professores estará à disposição

dos pais/ responsáveis para informar sobre o rendimento escolar do trimestre.

Portanto, a participação é indispensável. Nesse momento evite trazer as

crianças, pois elas não têm paciência de aguardar o tempo da reunião

● Eventos escolares: O Colégio realiza alguns eventos no decorrer do ano letivo.
Estes fazem parte da Proposta Pedagógica, portanto é fundamental que os pais
participem.

● Lanche/ Cantina escolar: É Importante incentivar o desenvolvimento de hábitos

saudáveis nas crianças, para isso evitar refrigerantes e doces. Será necessário

atenção especial ao armazenamento adequado dos lanches nas lancheiras,

identifique as embalagens e faça a opção de squeeze pequenas e térmicas para

água. É opcional a aquisição de lanches da cantina. Os pais interessados deverão

solicitar cardápio de produtos e número de contato desse setor.

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att.

Marta Ribeiro

Diretora Pedagógica


