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Os pais e/ou responsáveis devem observar os itens a seguir, pois são importantes para que o aluno tenha uma 

trajetória tranquila no decorrer do ano letivo. Esses itens referem-se a assuntos gerais, uma vez que os particulares 

serão tratados em reuniões, em horários previamente estabelecidos. As primeiras informações são gerais e a partir 

da página 15 está dividido por segmento. 

Visão  
A visão do Colégio Prudente de Moraes é manter e consolidar o reconhecimento como escola de excelência em 

educação na cidade de Salto e ser referência regional como instituição de alto padrão educacional, conquistando 

por isso a liderança do mercado. 

 Missão  
A missão do Colégio Prudente de Moraes é promover uma formação abrangente para todos os alunos, liderando, 

coordenando e apoiando as equipes, com definições de estratégias que promovam o trabalho interativo e garantam 

o alto desempenho de todos.  

Valores  
• Educação Centrada na Aprendizagem;  
• Liderança Visionária;  

• Melhoramento Contínuo;  

• Valorização de Professores, Funcionários e Parceiros;  

• Busca de Inovações;  

• Visão Sistêmica; 

 • Gestão por Fatos & Dados;  

• Foco no Futuro;  

• Responsabilidade Social e Cidadania;  

• Agilidade;  

• Foco nos Resultados e na Criação de Valor;  

• Credibilidade, Coerência e Ética.

 
ACOLHIMENTO 

Todas as partes interessadas (alunos e seus pais, professores, funcionários, equipe gestora e mantenedores) 

deverão sentir-se acolhidos pela escola (ambiente acolhedor).  

Todos deverão comportar-se com educação, mesmo em situações de conflito. 
 

SEGURANÇA - GARANTIR A SUA PRÓPRIA SEGURANÇA E A DO OUTRO: 

Todos devem tomar medidas para sempre colocar a segurança em primeiro lugar. 

Todos devem praticar comportamentos seguros em tudo que fazem 
 

EFICIÊNCIA 

Todos devem melhorar continuamente o seu trabalho para executar seu papel com eficiência/excelência para que 

esse trabalho faça diferença na vida dos alunos, dando a eles as condições necessárias para alcançarem os 

resultados esperados. Todos devem usar seu tempo e seus recursos com sabedoria. O trabalho de cada um deve 

surpreender. O trabalho de cada um deve ser um show.  
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O mundo contemporâneo tem como uma das principais características a velocidade das mudanças 

induzidas pela produção de informações e desenvolvimento de novas tecnologias. O conhecimento está 

em constante reelaboração e aprender é uma preocupação que acompanhará o profissional por toda sua 

vida. 

Por isso, além de proporcionar aos seus estudantes uma sólida base de conhecimentos, o colégio 

prepara o jovem para que possa, criticamente, assimilar novas informações e contextualizá-las em seu 

universo de experiências. 

No Prudente cada aluno é visto como um ser de múltiplas dimensões. Aspectos sociais, intelectuais e 

afetivo-emocionais são determinantes no processo de aprendizagem. Esta concepção pressupõe 

mudanças radicais no papel do estudante, do professor e da escola. Nos cursos de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental do Prudente, salas de aula são, na verdade, salas de aprendizagem, onde a vivência 

de cada indivíduo é reconhecida e valorizada. Ele buscará a construção de seu conhecimento, ao 

professor, cabe orientar esse processo. 

No Ensino Médio, o Prudente oferece aos seus estudantes a formação e o preparo necessários para 

enfrentar os mais disputados vestibulares do País e, mais do que isso, possam ter o melhor desempenho 

no Ensino Superior e na profissão escolhida. 

Os diretores, coordenadores e professores do colégio participam de cursos de atualização e estão em 

contato permanente com as mais bem-sucedidas experiências pedagógicas do país. 

A partir do ano de 2006, a proposta pedagógica direcionou seu foco para o processo de ensino e 

aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades e das competências, em lugar de centrá-la no 

desenvolvimento de conteúdos conceituais. 

Fiel aos seus pressupostos pedagógicos, o Prudente consolidou-se como uma das escolas que oferece 

ensino de vanguarda e de qualidade aos seus estudantes, dentro dos novos parâmetros da sociedade 

moderna. 
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A escola possui como um de seus objetivos primordiais parceria com as famílias. Portanto, estamos abertos 
para sugestões, críticas que contribuam para o fortalecimento de uma escola de qualidade total – nossa 
grande meta. 
 
A equipe dispõe seus e-mails para qualquer esclarecimento: 
 

•   Direção: nilcimar@colegioprudente.com.br 

•   Coordenação Infantil 1 a 4 anos Unidade II: daniela@colegioprudente.com.br 

•   Assistente de Coordenação 1 a 4 anos: pamela.freitas@colegioprudente.com  

•   Coordenação Infantil 5 ao 2º ano do Fundamental I: marcia@colegioprudente.com.br 

•   Coordenação 3º ao 5º ano do Fundamental I: rosana@colegioprudente.com.br 

•   Coordenação Fundamental II e Programa Bilingue (BES): katu@colegioprudente.com.br 

•  Coordenação Ensino Médio: profguto@colegioprudente.com.br 

•   Coordenação Integral (Unidade 1): marcia@colegioprudente.com.br 

•   Coordenação Integral (Unidade 2): daniela@colegioprudente.com.br  

pamela.freitas@colegioprudente.com.br 

•  Secretária da direção (Unidade 1): tatiana@colegioprudente.com.br 

•  Secretária da direção (Unidade 2): unidade2@colegioprudente.com.br 

•  Secretária da direção (Unidade Chácara): unidadechacara@colegioprudente.com.br 

•   Tesouraria: angelica@colegioprudente.com.br ou financeiro@colegioprudente.com.br 

•   Secretaria pedagógica: prudente@colegioprudente.com.br  

 

Redes Sociais 

•   Site do Colégio: www.colegioprudente.com.br 

•   Facebook: www.facebook.com/colegioprudente 

•  Instagram: www.instagram.com/colegioprudente 

•  Youtube TV Prudente: https://www.youtube.com/tvprudente 

 

Contatos por telefone  

(Unidade 1): 4028-2304 / 4602-3010 / 4602-9800 / 972850806 (Celular Vivo – WhatsApp) 

(Unidade 2): 4028-2770 / 96477-1747 (Celular Vivo – WhatsApp) 

(Unidade Chácara): 4602-5678 
 
➢   Outras formas de contatos com a escola 

• Circulares informativos – O Colégio utiliza-se de sistema de circulares por e-mail e WhatsApp para dar 

informações gerais aos pais. Portanto, os responsáveis devem manter seus e-mails e números de 

telefone atualizados e dar retorno sempre que necessário. 

• O site, o Facebook e o Instagram do Colégio são atualizados frequentemente com atividades e circulares 

informativos. Fique atento! 

mailto:nilcimar@colegioprudente.com.br
mailto:daniela@colegioprudente.com.br
mailto:katu@colegioprudente.com.br
mailto:marcia@colegioprudente.com.br
mailto:angelica@colegioprudente.com.br
mailto:financeiro@colegioprudente.com.br
mailto:prudente@colegioprudente.com.br
http://www.instagram.com/colegioprudente/?hl=pt-br
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• Em virtude da pandemia, não será permitida, até segunda ordem, a entrada e/ou permanência de pais 

e fornecedores no Colégio. Os pais deverão deixar os filhos na portaria. 

• Havendo necessidade de um atendimento presencial, tanto os pais como o Colégio solicitarão reunião 

individual, mediante agendamento prévio com os professores, a Coordenação e a Direção. 

• Contatos também podem ser feitos pelo WhatsApp do Colégio: Unidade 1 (11 9 7285-0806). 

 

➢ Entrada e saída fora do horário normal  

Serão autorizadas apenas pela coordenação desde que, o responsável pelo aluno solicite POR ESCRITO, 

podendo ser via WhatsApp. Uma vez autorizada, deverá ocorrer durante o horário de intervalo. Tal 

procedimento visa NÃO ATRAPALHAR A AULA. 

 Atrasos – Haverá uma tolerância de 10 minutos para o aluno que eventualmente se atrasar. Após esse 

tempo, a entrada só será permitida mediante autorização da coordenação, requisitada e justificada pelos 

pais, conforme item anterior. 

Saída durante o período de aula – Os alunos do INFANTIL ao E.M que precisarem sair durante o período 

de aula serão autorizados mediante assinatura do responsável no livro que fica na portaria do colégio. 

➢ Dispensa de Alunos 

Quando necessário, pedimos que os pais façam a solicitação por escrito na agenda ou por WhatsApp do 

Colégio (válido para os alunos de todas as séries). 

A dispensa só será feita pela direção ou coordenação. Pedimos que somente retirem seus filhos por 

compromissos inevitáveis. 

Dispensa das aulas de Educação Física só serão permitidas mediante apresentação de atestado médico, 

porém o aluno deverá assistir as aulas e realizar compensação de conteúdo mediante trabalhos 

estipulados pelos professores. 

•   Observações importantes sobre a entrada e saída no que se diz respeito a segurança no Trânsito 
1. Tenham cuidado ao estacionar ou sair das imediações da escola; 
2. Não deixem crianças esperando no carro; 
3. Respeitem a vaga de deficiente e estacionem corretamente nas vagas disponíveis;  
4. Não façam a criança descer do carro no meio da rua e nem a esperem sem estacionar devidamente; 
5. Não pare no meio da rua; 
6. Não estacione atrás dos carros estacionados nos bolsões, impedindo a saída dos mesmos; 
7. Use a entrada e a saída estipulada para seu filho, essa medida foi tomada pensando na melhoria do 

trânsito e na segurança dos alunos; 
8. Das 6h30min às 7h15min não é permitido parar em 45º na Rua Piracicaba (Portaria 1); 
9. Na entrada e saída dos alunos evitem parar os carros em fila dupla, parar somente na faixa amarela 

para embarque e desembarque; 
10. Alunos com irmãos, devem respeitar o portão de entrada e saída do menor. Pedimos aos pais que 

sigam rigorosamente as portarias determinadas aos filhos para que possamos organizar com segurança 
a entrada e saída dos alunos 

11. Respeitem a vaga de deficiente e estacione corretamente nas vagas disponíveis; 
12. Não é permitida a visita de animais na escola, fator que coloca a segurança das crianças em risco. 

Solicitamos, então, que os animais permaneçam em casa ou no carro. 
 

•   Segurança 

1. Todas as pessoas que eventualmente possam vir buscar os alunos menores deverão ser previamente 

apresentadas pelos pais à direção ou coordenação. 
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2. Aos pais que vêm buscar os filhos com condução própria, pedimos que os retirem no portão, evitando 

parar no meio da rua.  

•   Uniforme 

• Do Infantil ao 5º ano – shorts de tactel ou jeans, bermuda de cotton, calça de moletom do Colégio, 

saia feminina do uniforme, agasalho e camiseta do colégio. Calçados: tênis ou sandálias. 

•  As crianças deverão frequentar à escola sempre uniformizadas. Os uniformes deverão ter o nome do aluno 
marcado de forma legível, a fim de evitar perdas e trocas. 

• Todas as peças do uniforme deverão ter o nome do aluno, pois não nos responsabilizamos por danos ou 
perdas. 

• Contamos com a atenção dos senhores pais com relação à vinda da criança à escola diariamente 
uniformizada. Essa prática é necessária, pois o uniforme indica que o aluno faz parte de uma comunidade 
escolar contribuindo para a sua segurança. 

• Não é permitido o uso de havaianas. 
⚫ Em dias de muito frio, os alunos poderão usar outro casaco desde que azul marinho. 

⚫ Nos dias de Educação Física é obrigatório que o aluno compareça usando bermuda e camiseta do uniforme 

escolar, meia e tênis adequados à prática do esporte. O aluno que não estiver trajado adequadamente não 

participará da aula prática. As meninas devem usar cabelos presos. 

• O uso do uniforme completo é obrigatório e de uso diário para os alunos de todos os segmentos.  

• Ao aluno que não vier uniformizado caberá: 

• 1ª vez - uma advertência oral, anotação em pasta para ciência do aluno. 

• 2ª vez – comunicação aos pais. 

 
A cobrança do uso do uniforme completo entrará em vigor a partir do dia 20/02/2022. 
Especificações 

•    Sistema de Avaliação 

• A verificação do rendimento Escolar compreenderá as avaliações do aproveitamento e a apuração da 

assiduidade. 

• A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes 

experiências de aprendizagem, levando-se em consideração os objetivos propostos. 

• A verificação do rendimento Escolar assegurará a possibilidade de avanço à série subsequente 

mediante mensuração da aprendizagem. 

• A avaliação do aproveitamento no decorrer de cada ano letivo será contínua, conforme o inserido em 

Plano de Curso, Regimento Escolar e Proposta Pedagógica.  

• As sínteses trimestrais dos resultados da avaliação de aproveitamento serão expressas em algarismos 

arábicos, na escala de 0 (ZERO) a 10,0 (DEZ) com os decimais entre os inteiros com arredondamento 

matemático, que deverão representar as diferenças de desempenho claramente discerníveis entre os 

alunos, e registradas em documentos próprios para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. O algarismo 

arábico aqui citado passará a ser designado a partir de agora pela denominação de Nota. 

• As notas obtidas serão lançadas no Diário de Classe Virtual do professor após análise com o aluno e 
entregues na Secretaria, ao término de cada trimestre. 

• As notas serão expressas em três momentos (trimestres), possibilitando ao aluno o referencial 
indispensável à retomada de conceitos, procedimentos e atitudes. 

• Para a Educação Infantil o Sistema de Avaliação será documentado por relatórios e pastas de atividades 
de avaliação. 

 

• Telefone, Internet e Celulares 
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Orientem seus filhos para consultarem as agendas e a sala de aula virtual diariamente, evitando 

esquecimentos e consequente uso desnecessário do telefone. Em casos especiais, a escola fará a 

comunicação por telefone às famílias dos alunos.  

É vedado o uso do telefone do Colégio pelos alunos. 

Endereços e telefones dos alunos e professores do Colégio são de uso exclusivo da secretaria, e poderão 
ser cedidos apenas mediante prévia autorização das respectivas famílias e professores. 

O Colégio recomenda aos alunos e responsáveis ficarem atentos ao uso indevido da Internet, Messenger, 
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, e-mails, mensagens de celular, bem como fotos, que possam 
causar ofensas morais a outros. 

•    Uso do cartão de débito do aluno:  

Cabe aos pais acompanhar o valor disponível no cartão de seus filhos através do site (Portal do Aluno); 
Cada aluno é responsável pelo seu cartão e o mesmo deve ser recarregado com valor mínimo de R$10,00; 
Não é possível a venda de produtos da cantina e almoço sem crédito no cartão; 
A recarga só é possível mediante pagamento à vista; 
A escola não se responsabiliza por cartões perdidos dentro do colégio. Para a segunda via do cartão será 
cobrada a taxa de R$10,00. 
 

• Objetos de Valor 

Todo e qualquer objeto de valor (dinheiro, joias, relógios etc.), aparelhos eletrônicos e aparelhos 
ortodônticos serão de inteira responsabilidade dos alunos. Desse modo, não nos responsabilizamos pelas 
perdas ou pelos danos. 

 

• Solicitação de documentos junto à Secretaria Pedagógica do Colégio: 

Documento Prazo de entrega Custo 

Declaração de Matrícula 3 dias úteis Sem custo 

Declaração de frequência/participação (aulas/atividades) 3 dias úteis Sem custo 

Histórico escola para transferência 30 dias Sem custo 

2ª via do histórico escolar 30 dias R$100,00 

2ª via do certificado de conclusão de curso 30 dias R$100,00 

 

 

 

 

 

1 – Entrada e Saída  

Período da manhã – 1° ao 5º - 7h30min às 12h10min. 
Período da tarde – 1º ao 5º - 13h às 17h40min. 
 

Informamos que após às 18h, o colégio não dispõe de funcionários para supervisionar os alunos. 
 
Atrasos na entrada ou a retirada antecipada dos alunos ocasiona transtorno à rotina das aulas e faz com 
que o aluno (a) perca atividades importantes. Caso necessite retirar o aluno mais cedo dirija - se a recepção 
e aguarde para que algum responsável da escola chame seu filho (a) em sala de aula. 
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Obs. A tolerância de 10min para atrasos na entrada é uma exceção e não uma regra. A entrada de alunos 
atrasados só será permitida mediante autorização da coordenação. 

• No horário da saída, a retirada do aluno do recinto escolar precisa ser rápida em virtude da fluência 
do trânsito. Geralmente os carros ficam estacionados de maneira irregular impedindo a saída de outros 
veículos. Caso permaneça mais de 5 minutos no ambiente escolar, estacione corretamente. 

• No horário da entrada, dirija seu filho para o local indicado: 

• Não é permitido guardar a mochila e ou material na sala antes do início das aulas. 

• Em virtude da pandemia, o aluno deve entrar sem a companhia dos pais e deve se dirigir 
diretamente para a sala de aula. 

• Dias de chuva - Em dias de chuva, todos os alunos devem se dirigir para a sala de aula na entrada e 
aguardar os pais na saída na sala de aula também. 

 

2 - Do atendimento aos pais 

O atendimento aos pais pela professora da classe, deverá apenas acontecer em horário previamente 
marcado com a coordenação. 

• Durante o horário das aulas, as professoras são responsáveis pelas crianças e não estão autorizadas 
a deixar a supervisão da sala, exceto em caso de urgência, desde que solicitado junto à coordenação. Os 
recados poderão ser dados para Tatiana, Rosana, Márcia, Elisângela, Nilcimar, via agenda ou via WhatsApp 
do Colégio (11 9 7285-0806) 

• Recados ou conversas rápidas na porta ao entregar ou retirar o (a) filho (a) causam transtorno à 
rotina escolar. 

• Em virtude da pandemia, não será permitida, até segunda ordem, a entrada e/ou permanência de 
pais e fornecedores no Colégio. Os pais deverão deixar os filhos na portaria. 

Os pais poderão ser convocados, em caso de necessidade, a comparecer à escola para encontro com a 
professora, coordenação ou direção. Da mesma forma a solicitação pode partir dos pais para 
agendamento com a coordenação ou direção. Enquanto durar a pandemia, os atendimentos podem ser 
virtuais. 

3 - Itens de segurança 

• Só liberaremos os alunos para pessoas que não sejam os pais quando anotado na agenda ou via e-
mail (recepção@colegioprudente.com.br) ou pelo WhatsApp do Colégio (11 9 7285-0806). 

• Não liberaremos alunos quando a autorização for feita por telefone. 
 

4 - Dos aniversários 

• As crianças que desejarem, poderão comemorar o seu aniversário na escola, sem distribuição de 
convites e sem trocas de presentes. Agendar com uma semana de antecedência com a Márcia (1º e 2º 
anos) ou Rosana (3º, 4º e 5º anos) ou via agenda. 

• A família deverá providenciar um bolo, o mais simples possível, com pouco recheio e cobertura. Não 
será permitida a decoração da sala, nem a troca de roupa do(a) aniversariante. Em virtude da pandemia, 
o bolo precisa estar embalado individualmente para cada aluno. A família deverá informar-se com a 
Coordenação, sobre a quantidade necessária para as crianças do grupo. 
• Os aniversários na escola terão uma comemoração de no máximo 30 minutos, sem a participação de 
familiares, para que não atrapalhem o andamento das aulas. Somente os irmãos de 1º ao 5º ano e infantil 
5 poderão participar. Demais segmentos não poderão participar. 

• Quanto à comemoração de aniversários fora da escola, sendo o convite entregue via-escola, 
solicitamos que todas as crianças do grupo o recebam. Caso a família queira convidar apenas algumas 
crianças, o convite deverá ser entregue em particular para cada convidado, fora do ambiente escolar. 

mailto:recepção@colegioprudente.com.br
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• Fica proibido comemorar o aniversário fora da escola no horário de aula. 

• Não será permitido a troca de roupa dos alunos para o aniversário, bem como adereços para 
decoração. 
 

5 - Provas substitutivas 

5.1 O aluno que faltar por motivo de doença ou outro motivo justo em dia de avaliação agendada, poderá 
solicitar junto à Secretaria, no prazo máximo de 3 (três) dias após a realização da mesma, o pedido de 
uma prova substitutiva.  
Não será cobrada taxa de prova substitutiva (R$ 50,00) quando a falta for abonada por atestado médico. 

5.2 As provas substitutivas serão marcadas em calendário e aplicadas por um responsável, sempre em 
horário oposto as aulas. 

5.3 Alunos que não solicitarem a prova no prazo de 3 (três) dias perderão a possibilidade de substitutiva. 
5.4 Alunos que não comparecerem na data estipulada como substitutiva perderá o direito a 2ª chamada. 
 

6 - Mochila e material escolar  

Todo aluno é responsável pelo seu material escolar. Orientamos que os alunos cuidem de suas mochilas 
quando no pátio ou em qualquer outra dependência da escola. As mochilas e as lancheiras devem ser 
identificados com o nome do aluno e série em local visível e de fácil acesso.  
Os itens que o aluno deve trazer diariamente na mochila constam na lista de materiais. Pedimos aos pais 
o cuidado de verificar semanalmente a organização da mochila, retirando objetos que não são utilizados 
em nossa rotina e repondo materiais escolares, quando necessário.  
O aluno deverá portar diariamente garrafinha de água na mochila, identificada com o nome e série. A 

garrafinha poderá ser reabastecida na escola, quando necessário. 

Obs: As máscaras e álcool em gel 70% são itens imprescindíveis e seu uso deve ser diário. 
 

7 - Agenda escolar  

A agenda é de uso obrigatório para todos os alunos do Ensino Fundamental I. Será o veículo de 
comunicação entre escola e família, e esta deverá ser verificada diariamente. 
Nela existe um espaço reservado para anotações de tarefas, pesquisas e para o intercâmbio entre pais e 
escola no que se refere à comunicação de doenças, atrasos, saídas dos alunos antes do término do 
período, autorização para saída com outra pessoa ou qualquer outro recado.  
 

8 - Lição de casa  

A lição de casa é necessária para desenvolver a autonomia, responsabilidade, perseverança e 
autoconfiança da criança. Exceto em casos especiais como pesquisas ou atividades específicas, que terão 
um prazo determinado pela professora para serem entregues, a tarefa deverá ser feita sempre para o dia 
seguinte. A lição de casa será anotada na agenda e na sala de aula virtual 

 

9 - Biblioteca  

Os alunos poderão levar para casa semanalmente um livro da sua escolha da Biblioteca. É importante que 

a criança aprenda desde cedo a cuidar do livro emprestado e não atrasar no prazo da devolução (uma 

semana). A leitura desse livro deverá ser incentivada pela família. 

10 - Excursões Pedagógicas  
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As excursões estão previstas no planejamento pedagógico de cada série e visam proporcionar aos alunos 
a oportunidade de vivenciar e aprofundar conceitos, aprendidos na escola, em outros ambientes. São 
cobradas na ocasião da sua realização.  

• Obs: As excursões estão suspensas durante o período de pandemia. 
 

11 – Apoio Pedagógico  

Será convidado para participar das aulas de Apoio Pedagógico os alunos que apresentarem dificuldade no 
processo de aprendizagem nas disciplinas de Português e Matemática. Nesse caso, a coordenação entrará 
em contato com a família. 
Obs: As aulas de apoio pedagógico serão feitas em período contrário das aulas. 
 

12 - Reuniões de pais 

As Reuniões de Pais fazem parte do nosso calendário anual e ocorrem após a finalização de cada trimestre. 
As datas   estão no calendário escolar. 
Próximo às reuniões enviaremos um aviso com os horários definidos. 
Obs: As reuniões serão realizadas virtualmente durante a pandemia. 
 

13 - Outros assuntos  

• A vinda de muitos objetos não solicitados (anéis, batons, pulseiras, colares, carrinhos e brinquedos) 
dificulta o controle da professora e atrapalha a dinâmica da aula; 

• Alunos que frequentam o Integral, Programa Bilíngue e curricular utilizarão a mesma agenda; 

• Piolhos - olhar regularmente a cabeça da criança; 

• Remédios serão administrados apenas se vierem com anotações na agenda e acompanhados da receita 
médica, via e-mail especificando o nome e a dosagem do medicamento 
(recepcao@colegioprudente.com.br) ou pelo WhatsApp do Colégio (11 9 7285-0806); 

• Em virtude da pandemia, se o aluno não estiver bem e apresentar sintomas de gripe, como febre, 
tosse, diarreia e outros, não deverá vir ao Colégio. Todos que apresentarem qualquer sintoma no 
Colégio serão isolados em uma sala especial e deverão voltar para casa imediatamente. 

• É importante que os pais ou responsáveis mantenham atualizados e-mail e telefones. Comunique 
sempre que houver qualquer alteração; 

• São proibidos aparelhos eletroeletrônicos (celulares, DS, i-pod, MP3, tablets e outros) nas dependências 
do colégio para alunos até 5º ano; 

• O Colégio não se responsabiliza por danos em qualquer objeto de valor (dinheiro, joias, relógios etc.), 
incluindo os aparelhos ortodônticos, o uso será de inteira responsabilidade dos alunos; 

• É permitido trazer brinquedos somente no dia estipulado: Sexta-feira; 

• A escola não se responsabiliza por danos em brinquedos trazidos pelo aluno nem pela perda ou sumiço 
de Card Games.  
 

CURSOS EXTRAS 

Os cursos extras (futebol, culinária, ginástica artística, mini atletismo e teatro) são oferecidos fora do 

horário regular das aulas e têm como objetivo proporcionar um momento de interação, recreação, 

atividade física, desenvolvimento de habilidades motoras, socialização, cooperação e trabalho em equipe. 

Durante a pandemia, todos os cursos extras estão suspensos. 
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A escola possui como um de seus objetivos primordiais o trabalho de parceria com as famílias. Portanto, 

estamos abertos para sugestões, críticas que contribuam para o fortalecimento de uma escola de 

qualidade total – nossa grande meta. 


