Normas e
Procedimentos
Horários
Os estudantes são recebidos na Roda de Chegada a partir das 8h00;
As atividades são iniciadas às 8h15;
Informamos que a entrada dos estudantes só será permitida até as 8h30, exceto em caso
de atendimento médico e consulta com especialistas;
A partir das 8h30, os estudantes serão encaminhados para a sala da turma e não
participarão das aulas em andamento (natação, circo, yoga) desta forma garantiremos a
organização da oficina em andamento.
Pedidos de autorização
Bilhetes ou outros comunicados que as famílias fazem para a escola devem ter
apresentação e clareza adequadas como: a quem se destina; nome completo do
autorizado e do autorizante (com respectivo grau de parentesco); e assinatura do
responsável.
Uso de remédio
Medicamentos que os estudantes trazem para a escola por indicação médica só serão
dados quando houver comunicação escrita na agenda com referência à hora e dosagem
a ser ministrada.
Caso o estudante apresente alguma indisposição que inviabilize sua permanência na
escola, a família será imediatamente comunicada e, se necessário, será dispensado.
Uso do uniforme do colégio e das oficinas
O uso do uniforme completo é obrigatório, também no período Integral.
Para as oficinas de natação os alunos deverão trazer, além da toalha e sunga ou maio,
pente ou escova.
Para as oficinas do Taekwondo o quimono é opcional.
Caso o estudante esteja autorizado a não participar de qualquer uma das oficinas, os
responsáveis deverão enviar um comunicado por escrito na agenda.
É obrigatório trazer nécessaire com escova de dentes e creme dental para a higienização
e escovação.

Procedimentos para o sono
Hora do Sono - quando necessário, para os grupos G1, G2, G3 ocorrerá após o almoço das 12h00 às 12h50;
É de responsabilidade da família enviar um lençol, um travesseiro e um objeto de
apego, na mochila. O lençol e o travesseiro ficarão na escola durante a semana e serão
devolvidos na sexta-feira, para higienização.
Procedimentos diários e organização das tarefas de casa
As tarefas de casa são feitas nos horários definidos na grade de horários do Integral;
Caso o estudante venha com a lição feita, outras atividades são oferecidas;
Os responsáveis devem prestar a atenção nos dias que tem lição e os dias que
participam do Integral. Nem sempre os estudantes participam do Integral nos dias que
são solicitadas as tarefas, nesse caso o estudante deverá fazer a tarefa em casa.
Almoço
O almoço tem a supervisão das professoras e auxiliares e os grupos respeitam uma
escala de horário para garantir a organização e o acompanhamento de forma eficiente;
O relatório é preenchido pelas professoras do Integral e qualquer dúvida é
recomendado escrever na agenda para os devidos esclarecimentos;
Após o almoço, todos são encaminhados para a escovação e higiene.
Um relatório diário é encaminhado às professoras do período regular (vespertino) para
que tomem conhecimento de qualquer ocorrido no período da manhã e para troca de
informações.

