
 

 

 
 

 

Informações e Orientações Gerais sobre o ano letivo de 2020 

HORÁRIO DE AULA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAÍDA ANTECIPADA 

Será autorizada mediante solicitação da família com a presença de um dos responsáveis, por 

WhatsApp, bilhete na agenda (Educação Infantil e EF) ou contato telefônico com a 

Coordenação ou secretaria, se possível logo no início do período. A escola fará contato com a 

família para tratar da saída antecipada quando o aluno apresentar necessidade, por motivo de 

saúde. Caso o aluno ligue para casa pedindo que venha buscá-lo em horário de aula, solicitamos 

ao responsável que entre em contato com o Colégio para se certificar que o filho realmente 

precisa ir embora. Ressaltamos que será autorizada a saída do aluno durante os intervalos ou 

nas trocas de aulas e não durante as aulas. Assim, pedimos que fiquem atentos aos horários de 

aulas e tentem se organizar para evitar contratempos e desgastes. 

Manhã  
 Ensino Médio 

 (1º e 3º anos/ cursinho) 
 Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano 

1ª aula 7h00 - 7h50 

2ª aula 7h50 - 8h40 

3ª aula 8h40 - 9h30 

Intervalo 9h30 - 9h45 

4ª aula 9h45 - 10h35 

5ª aula 10h35 - 11h25 

Intervalo 11h25 - 11h40 

6ª aula 11h40 - 12h30 

7ª aula 12h30 – 13h20 
 Não há a 7ª aula para o EF 

Tarde - EF I (1º ao 5º Ano)  Tarde - Maternal I e II  Tarde – Jardim I e II 

1ª aula 13h00 - 13h50  Atividade 13h00 - 14h40  Atividade 13h00 – 15h00 

2ª aula 13h50 - 14h40  Lanche 14h40  Lanche 15h00 

3ª aula 14h40 - 15h25  Atividade 15h10 – 16h  Atividade 15h30 – 16h20 

Intervalo 15h25 - 15h50  Parque 16h - 16h50  Parque 16h20 - 16h50 

4ª aula 15h50 - 16h40  Fruta 16h50  Fruta 16h50 

5ª aula 16h40 - 17h30  Atividade   17h - 17h15  Atividade 17h - 17h15 

17h30 - saída  17h15 - saída   17h15 – saída  



 

 

 
 

UNIFORME ESCOLAR COMPLETO OBRIGATÓRIO** 

A adoção do uniforme obrigatório se estabelece com o objetivo de democratizar o 

ambiente escolar, conferindo-lhe um caráter acadêmico. O uniforme escolar deverá ser 

utilizado em todas as ações desenvolvidas dentro das dependências do Colégio, sejam elas 

programadas pela Escola ou não, em qualquer período ou dia da semana. 

É obrigatório o uso do uniforme completo para todos os anos. Não será permitida a 

permanência de alunos sem uniforme em sala de aula, salvo as situações que a Direção 

tenha autorizado. Sabemos que acontecem imprevistos. Portanto, recomendamos aos pais 

que adquiram um número suficiente de peças, pois o aluno que não estiver devidamente 

uniformizado será impedido de frequentar suas atividades no Colégio. Ressaltamos que nos 

dias frios devem ficar à vista somente os itens que compõem o uniforme escolar. 

Os pedidos dos uniformes deverão ser feitos na secretaria do Colégio.  

LANCHE 

Na Educação Infantil o lanche será oferecido pelo Colégio. O aluno do Ensino Fundamental 

(1º ao 9º ano) e Ensino Médio poderá trazer o lanche de casa ou adquiri-lo na cantina 

escolar através do sistema pré-pago. Os lanches não devem conter balas, chicletes, refrige-

rantes, frituras, salgadinhos do tipo “cheetos” ou alimentos que estraguem com facilidade. 

Sugerimos que os alunos tragam alimentos saudáveis, que proporcionem uma alimentação 

de qualidade.  

Não será permitida a saída do aluno das dependências do Colégio para compra de lanche. 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO 

Na Educação Infantil, para maior tranquilidade das crianças e respeito à rotina Escolar, os 

aniversários serão comemorados internamente no último dia letivo de cada mês. 

No Ensino Fundamental e Ensino Médio não será permitido comemorações no Colégio.  

Para festas fora da Escola só será permitida a entrega de convites pelo Colégio, se os 

mesmos forem para TODOS os alunos da sala. Nessas situações, durante o horário de aula, 

não será permitido qualquer tipo de preparativo para a comemoração da festa, tais como: 

trocas de roupas, fotografias, entre outros. E, em caso de a comemoração ser logo após o 

horário de aula, a saída será normalmente pelo portão principal, respeitando o horário de 

término da aula. 

 



 

 

 
 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 

O Serviço de Orientação Educacional - SOE - faz o acompanhamento acadêmico e observa 

as relações entre os alunos, com o objetivo de orientá-los e apoiá-los em seu progresso 

pessoal, na sua relação grupal e na reflexão permanente diante das dificuldades e conflitos 

naturais de seu processo de desenvolvimento.  

NORMAS DE CONDUTA 

Os espaços escolares constituem ambientes destinados à construção de boas relações 

interpessoais e a construção do conhecimento e, onde é necessário estabelecer bom 

ambiente de trabalho, organização do material escolar e relações respeitosas entre 

professor-aluno e aluno-aluno. Nesse sentido, não será tolerado qualquer tratamento 

desrespeitoso, seja ele verbal ou físico, às pessoas e aos materiais da escola.  

O não cumprimento dessas normas implicará em medidas de orientação aos alunos e, 

quando necessário, envolvendo a família nesse processo formativo. Além disso, sanções 

disciplinares previstas no regimento escolar, que podem variar desde advertências verbais 

até suspensão das aulas, serão aplicadas pela orientação educacional.  

Há um manual de informações gerais com direitos e deveres dos alunos, elaborada pelo 

SOE e disponível no site do Colégio. Na 1ª semana de aula ela é explicada e colocada como 

item necessário de conhecimento de todos os alunos. 

EVENTOS REALIZADOS PELO COLÉGIO 

Seguem abaixo as datas dos eventos que o Colégio realizará no ano de 2020 que requerem 

a participação de toda a comunidade escolar (professores, alunos e família): 

□ Semana Literária: 02 e 03 de março; 

□ Festa Junina: 27 de junho 

□ Festa da Família: 03 de outubro 

□ Mostra Científico-Cultural: 07 de novembro 

Na semana do evento será enviado a programação. 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica – Colégio Aplicativo  


