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Responsável pelas diretrizes gerais de planejamento e organização da Escola, bem como pela convivência
harmoniosa entre todas as unidades da Educação Básica.

DIREÇÃO

Tem responsabilidade pelo bom andamento da Unidade, acompanhando e orientando o trabalho de
professores e funcionários e propondo alternativas, de solução para problemas de natureza pedagógica, 
administrativa e disciplinar.

Orienta o trabalho pedagógico do corpo docente; coordena e participa da elaboração do planejamento
pedagógico; analisa os instrumentos de avaliação e organiza o processo de ensino-aprendizagem.

O professor é um mediador entre o aluno e o conhecimento. Um profissional formado, reflexivo, consciente
da importância do seu papel, comprometido com o processo educativo, integrado ao mundo de hoje, 
responsável socialmente pela formação dos alunos e, principalmente, um eterno aprendiz, aquela que busca
inovar e inovar-se.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

PROFESSORES

                  A secretaria   é  o   serviço  responsável pela documentação dos alunos e da Escola. É também
  responsável pela cobrança de taxas, mensalidades, escolares, material didático e uniformes.  A secretaria
  terá   um   prazo   de   até  72 horas para  entrega  de declaração devidamente requerida.  Seu horário de
   funcionamento é de segunda a sexta-feira, 7h30 às 12h – 14h às 18h.

SECRETARIA

                    As    mensalidades vencem dia 1º de cada mês, no entanto, a Escola estende o prazo indicado
 no contrato 2017,  e   devem   ser   pagas   nas    agencias   do Banco  do Brasil.  A falta de pagamento até
a   data   do   vencimento  implicará   em  acréscimo  de multa  e juros  de mora, estipulados no contrato de
prestação de serviços educacionais  atribuídos   no   valor   normal  da  mensalidade. Eventuais  descontos
só serão concedidos para pagamentos até o  vencimento contratual.

PAGAMENTOS
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Camiseta/short/saia (modelo da escola)
Tênis ou sapato preto, azul ou branco (qualquer marca)

ENSINO FUNDAMENTAL
Camiseta/calça ou bermuda (modelo da escola)
Tênis ou sapato preto, azul ou branco (qualquer marca)

1-Por medida preventiva, pedimos que não enviem as crianças com sandálias sem rabicho
ou similar.
2-O uso de jeans e sapato não será permitido para as práticas esportivas.
3- As crianças do mini maternal, maternal I, maternal II deverão trazer (na mochila) uma tolha e muda de 
roupa para trocar após o asseio no final do período.
4-O uso de calças jeans rasgada, estampada, bandanas, bonés, minissaias, chinelos não são apropriadas 
para o espaço escolar, portanto, seu uso não é permitido.
5-O aluno que manifestar algum problema de saúde que impossibilite o uso completo do uniforme deverá
apresentar atestado médico usar um traje que se aproxime ao uniforme exigido.

 UNIFORME DE USO DIÁRIO
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                        O uniforme, que é de uso obrigatório por todos os alunos nas dependências da escola, bem
como   em   atividades   extra-classe    do   colégio,  tem    por  objetivo   identificar   o nosso aluno, evitar o 
consumismo  e  a  exibição  de  marcas. Todo uniforme deverá ter o nome do   aluno bordado   ou marcado
com  tinta de tecido, por dentro. Não nos responsabilizamos pelo extravio de peças sem marcações.

UNIFORME ESCOLAR

                       Serão     divulgados   no   1º  dia de  cada mês e anexados no mural da sala e secretaria. É 
totalmente   opcional  a  contratação   da   alimentação  na   escola, porém, no caso de optar em trazer de
casa, estes,  deverão  ser semelhantes  ao cardápio diário, evitando frituras, refrigerantes, xilitos etc, para 
que não  haja  nenhum  conflito  com  os demais alunos, no horário de lanche. Os pais deverão adquirir as
fichas  do  lanche, antecipadamente,  na secretaria da escola. Não será fornecido o lanche sem a ficha ou
pagamento antecipado.

CARDÁPIOS-LANCHE
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Obs: Quando for agendado mais de um aniversário na turma, terão que combinar
Convites para festa fora do espaço da Escola, só poderão ser entregues pelas professoras
se todas as crianças da turma forem convidadas.
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                          O acompanhamento da vida escolar dos alunos é constante. Para isso, os pais poderão
 contar com o auxilio da Orientadora Pedagógica, Psicóloga, Fonoaudiólogica e  Professores solicitando
 horário   para  atendimento. Os   senhores   pais   serão   recebidos   pelas   professoras   em   horários
 previamente  combinado, através da agenda do aluno. 

APROVEITAMENTO

                       Os  pais  que  desejarem  comemorar o aniversário de seu (sua) filho (a) na Escola deverão
agendar e combinar os detalhes com a coordenação. As festividades de aniversários serão realizadas nas
sextas-feiras  no  horário  do  lanche/recreio,  somente com os amigos da sala e não será permitido enviar
convites.

ANIVERSÁRIOS

REUNIÕES E RELATÓRIOS

                      Os pais   têm a   oportunidade  de  acompanhar Plantões Pedagógicos e receber orientações
sobre   o   desenvolvimento   da   criança   e   do  grupo     marcado  no   calendário escolar,  quando serão
apresentados os trabalhos desenvolvidos e o relatório individual.
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                       Para maior segurança e tranqüilidade,  o  acesso  à escola (entrada), será realizada pela
portaria da frente (Av. Bernardo sayão) e saída através  do  portão da quadra rua Dr. Itamar Guará. Por
medida   de   segurança, os   portões   internos   da  escola  são fechados após a entrada dos alunos e
reabertos no momento da saída. O atendimento à família será feito pela recepção. É indispensável que
os pais se dirijam a recepcionista, para que ela faça o encaminhamento necessário .

ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS/PAIS OU RESPONSÁVEIS

                  Por medida preventiva, aconselhamos que o aluno fique em casa
quando estiver sob suspeita e ou diagnóstico de doença contagiosa ou com febre.
Seguindo orientações médica e jurídica, a Escola não ministrará qualquer
medicação (da Instituição) ao aluno. Mantemos uma ficha com dados de saúde
da criança com registro de todas as informações a seu respeito. Os pais serão
comunicados sempre que houver intercorrência de saúde. Em caso de emergência,
as crianças serão encaminhadas para o hospital /médico indicado  na ficha do aluno.

SAÚDE, DOENÇAS E REMÉDIOS 

                       Na nossa escola, esporte tem por objetivo ser facilitador da auto-estima,
 da sociabilização, da construção de atitudes, para o desenvolvimento de capacidades
 e   habilidades. A   Escola   disponibiliza: Ed.  Física e recreação.

ESPORTE/RECREAÇÃO 
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                       O atestado médico, específico para a prática de atividade física, será exigido de acordo com 
as normas da Secretaria de Saúde.

EXAME BIOMÉDICO 

Obs:
No caso de crianças em fase de tratamento medicamentoso, a família deverá ajustar os horários para que
o medicamento seja administrado pelos próprios responsáveis. Caso a criança adoeça na Escola, o
responsável será imediatamente comunicado, devendo providenciar a remoção da criança que só
poderá retornar depois de completamente recuperada.

S� erão tomados todos os cuidados necessários à proteção e ao bem estar dos alunos, no entanto,
acidentes e / ou doenças repen�nas aconteçam, independentemente do local em que se esteja
não devendo a Escola ser responsabilizada por essas ocorrências. Assim, em caso de acidentes
e/ou doenças, a Escola se compromete a informar, imediatamente, aos responsáveis para que
tomem as medidas cabíveis.

                        O ensino Infantil e Ensino Fundamental desenvolvem um trabalho de  conscientização do
 aluno em termos de padrões adequados de comportamento cívico, social e escolar. Com a participação
 ativa das crianças, são discutidas as regras de conduta, sob orientação da  professora, coordenadora e
 professora, visando criar  hábitos e atitudes  compatíveis com que a sociedade espera de cada cidadão.

                         A  participação do aluno na elaboração e discussão das normas favorece um maior
 envolvimento no cumprimento das mesmas. Basicamente, as regras que surgem dos grupos abordam
 os seguintes aspectos:
  
     Respeito a si mesmo e ao próximo:

  - Cuidado e manutenção de mobiliários, equipamentos e materiais escolares próprios, 
    comuns e do colega;
  - Cumprimento de rotina com sistematização e ordem;
  - Respeito ao patrimônio público;   

NORMAS E CONDUTA
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  - Procure observar se seu filho enxerga e ouve bem.
  - Pergunte sempre a seu filho o que ele aprendeu na escola, no dia, pois isso demonstrará
    seu interesse por ele.
  - Arrume lugar sossegado para seu filho estudar. Se possível um lugar que seja só dele. Durante as
    horas de estudo, tudo o que puder distraí-lo (barulho, rádio, Tv) deve ser evitado.
  - Antes de começar a estudar, seu filho deverá ter tudo à mão (lápis, borracha, etc). Ajude-o a ser
    organizado, incentivando-o na limpeza e na ordem de seu material.
  - Da mesma forma como seu filho deve ter horário para estudar, deve tê-lo também para alimentar-se, 
     brincar, assistir televisão, etc.
  - Até que seu filho adquira o hábito de estudar, procure verificar se ele cumpre o horário estabelecido e
    o estimule a isso. Ele só aprenderá alguma coisa se estiver interessado, com vontade de aprender. 
  - Anime-o a estudar.

                   Não  se   esqueça disso: Estar diante das atividades escolares  significa  que a criança esteja
 estudando.  Peça  a seu  filho  que  fale sobre o que está aprendendo. Caso   seu filho não consiga fazer
 alguma  atividade  de  casa,  pedida  pela  professora, registre o fato na agenda,  pois assim  poderemos
 verificar se ele está acompanhando as aulas ou se está dispersivo.Observe sempre   os materiais de seu
filho, a fim de verificar o aproveitamento dele e as possíveis anotações da professora.Ler histórias,contos,
revistas  para  seu filho  não é perda de tempo; ao contrário, aumenta o seu conhecimento. Sabemos que
muitos  hábitos  como  ler, ir ao teatro, visitar exposições e museus desenvolvem nos alunos o gosto pela
leitura e palas artes.

RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES 
PEDAGÓGICAS E PSICOLÓGICAS 

 

                   Desde cedo, ajude seu filho a assumir responsabilidades, tais como: a fazer a
lição sozinho, zelar pelo seu material, vestir-se, alimentar-se tornando-o gradativamente,
independente e responsável. Incentive-o. Admire-o. Dê-lhe muito carinho e atenção, não
se esquecendo também de estabelecer limites.

                   Demonstre à criança o respeito e o valor da amizade, da
cooperação, tendo como exemplo sua casa, sua família, os professores,
os colegas e outras pessoas com as quais venham a se relacionar. Não
deixe que seu filho traga para a escola objetos que não se relacionem 
com os trabalhos escolares.

                   Não traga seu filho doente para à escola, pois a mesma não se 
responsabilizará por eventuais complicações decorrente.  Verifique, diariamente,
os materiais de seu filho. Se ele levar algo que não lhe pertença, comunique-se
com a professora ou a direção.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES
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