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Normas Gerais – Infantil e Fundamental I 

Horários: 
• ENTRADA das turmas de Educação Infantil a Fundamental I (maternal ao 5° ano) a 
partir das 12h40 até 12h50 (horário limite) pelo portão lateral. O aluno deverá ser entregue 
no portão, não sendo permitida a entrada de acompanhantes até a sala, evitando-se 
prejudicar o início das aulas e visando a segurança dos alunos; 
• SAÍDA das turmas de Educação Infantil às 16h50 pelo portão lateral; 
• SAÍDA das turmas do Fundamental I às 17h pelo portão lateral; 
• Atenção aos horários de saída. Segundo consta no contrato e Regimento Interno do 
colégio, a saída do período da tarde é às 17h, havendo uma tolerância máxima de 30 
minutos para permanência do aluno na escola. A partir das 17h30 será cobrada uma taxa 
extra no valor de R$ 20,00 a cada 30 minutos excedentes (por aluno, no caso de irmãos); 
• Os responsáveis que desejarem conversar com o professor deverão agendar 
previamente com a Secretaria; 
• Mandar por escrito na agenda quando a criança for retirada por terceiros; 
• No caso de se ter que retirar o aluno fora de horário (antes da saída), avisar com 
antecedência e, no momento de retirá-lo assinar o livro de controle na secretaria. Nunca 
descer diretamente para a classe; 
• Atrasos de mais de 5 minutos na entrada não serão tolerados e o aluno será 
mandado de volta para casa;  

 
Uniformes: 
• O uso de uniforme completo é obrigatório e compreende também ao uso exclusivo 
de tênis como calçado (sem restrição de cor ou modelo). É proibido vir à aula calçando 
chinelos, sandálias ou crocs; 
• Ressaltamos que em tempos de frio, o uso da jaqueta ou blusão do colégio por cima 
é obrigatório também, caso não seja suficiente o aluno poderá usar uma blusa sua, porém 
por baixo da camiseta do colégio; 
• Bonés também estão proibidos. O aluno pode trazer o acessório na mochila, mas 
não poderá usá-lo no período de aula. Se for pego, o boné será confiscado até o final das 
aulas do dia e o aluno será advertido e doará 1kg de alimento não perecível; 
• O aluno que não estiver devidamente uniformizado será barrado no portão do 
colégio e não poderá assistir às aulas; 
• Não é permitido também customizar o uniforme (ex.: cortar as mangas, escrever 
nas camisetas etc) sem prévia autorização da diretoria; 
• Todas as peças de uniforme deverão estar com o nome do aluno bordado ou escrito 
com caneta para tecido; 
• O colégio não se responsabiliza por uniformes perdidos, principalmente se estes 
não estiverem com os devidos nomes. 
 
Materiais e Tarefas de Casa: 
• Atenção ao material básico de uso em sala (lápis, caneta, borracha, tesoura, régua, 
cola etc) que deve estar sempre completo. Os pais devem verificar diariamente; 
• O aluno deve sempre trazer seu material didático (apostilas) correspondente às 
aulas do dia. O não cumprimento desta regra acarretará em advertência; 



• As tarefas pedidas para casa devem ser feitas sempre e dentro do prazo, como 
parte importante do aprendizado do aluno; 
• A comunicação entre a escola e a família é feita principalmente pela agenda do 
aluno. É fundamental que o aluno traga a agenda e que os responsáveis a verifiquem 
diariamente.  
 
Aniversários na Escola: 
• Verificar com antecedência a quantidade de alunos que participará da festa com a 
professora; 
• Mandar doces e salgadinhos de acordo com o número de alunos; 
• Lembrar de enviar os descartáveis (copinhos, pratinhos, garfinhos e guardanapos) 
também de acordo com o número de alunos participantes; 
• No mínimo 4 garrafas de refrigerante já refrigerados (1,5 ou 2 litros); 
• Os pais e demais familiares não participarão da festinha na escola a fim de deixar 
que as crianças fiquem à vontade e para não influenciar em seu comportamento; 
• A decoração para a festa, se houver, deve ser simples e prática; 
• No caso de envio de bexigas, pedimos que as mesmas já venham cheias, pois as 
festas acontecem sempre em meio às aulas e todos os funcionários estão ocupados, não 
havendo tempo hábil; 
• Se desejarem fotos da festinha, os pais podem mandar uma máquina ou pedir na 
secretaria que as fotos sejam tiradas e mandadas por e-mail ou ainda enviar um CD para 
serem gravadas; 
• Todas as comidas, bebidas e enfeites para a festa devem estar na escola até às 14h. 
 
Eletrônicos: 
• Celulares e tablets no colégio não são permitidos; 
• Os pais/responsáveis não devem, de forma alguma, entrar em contato diretamente com o 
aluno ligando no celular do mesmo ou enviando mensagem, no período de aula. O mesmo 
vale para o aluno que quer comunicar-se com os pais. Qualquer necessidade de 
comunicação deve ser passada primeiro à secretaria, de forma que entremos em contato 
com os respectivos, caso haja real necessidade. Lembramos que essa norma se faz 
importante cumprir uma vez que ligações e mensagens atrapalham o rendimento do aluno 
e que, em caso de o aluno estar passando mal é imprescindível que a 
Coordenação/Secretaria tenha conhecimento do fato; 
• Se o aluno for pego mexendo no celular em sala, será advertido e o celular será 
confiscado só podendo ser devolvido mediante uma doação de alimentos não perecíveis 
(indicados pela coordenação); 
 
Outros: 
• A cantina fica disponível nos horários de intervalo para os alunos comprarem. Não é 
permitido marcar (comprar fiado) a nenhum aluno, para tanto existe a carteirinha (Kicard), 
que funciona como um cartão pré-pago para a cantina e como carteira de estudante; 
• Cópias de trabalhos, cadernos, documentos e de qualquer outra coisa, para fins 
pessoas, serão cobradas na secretaria.  
• Não fazemos impressões de nenhum tipo para alunos, portanto trabalhos devem 
sempre ser trazidos impressos para serem entregues ao professor. Problemas com 
impressão de trabalhos em casa não serão aceitos como motivo da não entrega dos 
mesmos no prazo estipulado. Portanto, o aluno deve sempre se atentar para aprontar o 
trabalho com antecedência, evitando assim imprevistos; 
• O comparecimento de pelo menos um dos responsáveis é obrigatório nas Reuniões 
de Pais. Não faremos atendimentos pessoais (VIP) em outros horários devido à falta. 

• A 2ª chamada das provas, mensais ou bimestrais, não feitas devido à falta, terão o 
custo de R$ 30,00 para serem feitas. A prova só não será cobrada com a apresentação do 
atestado médico. O aluno deverá comparecer na secretaria para requerê-las num prazo 
máximo de 3 dias úteis contando da data da prova oficial. Lembramos que o próprio aluno 



deve se atentar para as datas e prazos. As provas não requeridas dentro do prazo na 
secretaria serão zeradas, mesmo que o aluno apresente o atestado. 
 


