
 
  

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º CICLO: 1º AO 5º ANO. 
 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS: 

TURNO DA MANHÃ: das 7h20 às 11h50; TURNO DA 
TARDE: das 13h às 17h30; 
 

É fundamental respeitar os horários de entrada e saída dos alunos. No decorrer do ano, os atrasos na 
chegada também são prejudiciais, uma vez que o trabalho em  sala de aula já estará encaminhado, 
dificultando o engajamento da criança e interrompendo a rotina implantada. 

Na saída, em caso de atraso dos pais, os alunos serão encaminhados à portaria com os inspetores. 
Caso o responsável pela criança não possa vir buscá-la, solicitamos que comunique à professora e/ou às 
coordenadoras com antecedência, por meio de um telefonema ou recado na agenda, quem virá no lugar. 

Além disso, recomendamos aos pais que não usem o horário de entrada e saída para conversar com a 
professora sobre a criança. Há espaço e tempo específicos para este tipo de atendimento. São admitidos 
recados rápidos, oralmente e/ou através da agenda. 

 
 

SAÍDA DE ALUNOS NO PERÍODO DAS AULAS: 

Recomendamos aos pais que evitem a saída de alunos no período das aulas. Sendo extremamente 
necessário, solicitamos que comuniquem a professora e às coordenadoras com antecedência, por meio de um 
telefonema ou recado na agenda. 

É importante que a professora saiba da saída do (a) aluno (a) para que possa organizar-se quanto a 
atividade que a criança desenvolverá, de modo que não a interrompa, e a encaminhe à portaria no horário 
combinado. 

 
 

HORÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS PAIS: 

Os pais e mães e/ou responsáveis pelos alunos poderão ser convocados ou solicitar agendamento de 
horário para conversar com a professora. Este horário é informado pelas professoras no início do ano, após a 
montagem do horário das aulas. 

Além disso, o SOE estará disponível além dos horários estabelecidos, mediante agendamento. 
 

 

BIBLIOTECA DO COLÉGIO: 

Com o mesmo objetivo de estimular e formar o hábito da leitura, todos os alunos visitarão a biblioteca 
do Colégio quinzenalmente para manipulação dos livros e hora da história com a professora. As turmas farão 
retiradas quinzenais de livros. Contamos com a ajuda dos pais na leitura e diálogo com as crianças sobre o 
livro lido. 

A não devolução dos mesmos, dentro do prazo de uma semana, acarretará multa diária. Em caso de 
perda ou danificação do livro retirado, será solicitada aos pais a reposição do mesmo ao acervo da biblioteca. 

 
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 
A administração de qualquer tipo de medicamento só poderá ser realizada mediante o envio do 

mesmo e a anotação da dosagem/horário, pelo responsável, na agenda. 
Em caso de necessidade, a pessoa responsável pelo setor ligará aos pais, para obter autorização e/ou 

orientação sobre o assunto. 
 
SOBRE TAREFAS ESCOLARES: 
Gostaríamos de enfatizar a importância da realização da tarefa pela própria criança. 
O acompanhamento e/ou monitoramento de um adulto é fundamental. Entretanto, gostaríamos de 

solicitar que as intervenções sejam as mínimas possíveis, deixando com a criança a sua realização. 
Em caso de resistência ou negação, o adulto poderá então intervir, afirmando a importância da lição 

assim como sua confiança no potencial da criança para realiza-la. 
Por fim, para favorecer a formação do hábito de estudo, orientamos que as tarefas sejam realizadas 

diariamente e em local apropriado. 
 

 



 

 

 

SOBRE AVALIAÇÕES: 

O Colégio concebe a avaliação enquanto uma prática diagnóstica que retroalimenta o processo 
pedagógico. Nesse sentido, até o 4º ano do EF, as avaliações não são marcadas previamente, ao contrário do 
5º ano, que passa a exercitar o agendamento. A avaliação acontecerá no decorrer do trabalho e englobará 
também a participação do aluno em sala, a responsabilidade na entrega de trabalhos e tarefas, bem como o 
desempenho nas avaliações escritas. Após a correção das avaliações,  pelas professoras, as mesmas serão 
enviadas para a ciência dos pais e deverão retornar assinadas para o devido arquivamento no Colégio. 

 

 

FICHA DO SOE (SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL): 

É fundamental o preenchimento e a devolução da ficha do SOE o mais rápido possível. Caso haja 
alteração de dados no decorrer do ano, é necessário informar/atualizar o Serviço de Orientação Educacional 
para que os pais sejam localizados rapidamente em caso de emergência. 

 

 

SOBRE ANIVERSÁRIOS: 

Não é permitida a comemoração de aniversários na escola. E a entrega de convites aos alunos só 

será permitida se for extensiva a todos da turma. 

 


