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LIÇÃO DE CASA
• “Aula dada, aula estudada.”
• Em aula, o aluno entende. Em casa, o aluno aprende.
A prioridade do Integral e Semi-integral é a realização da tarefa de casa, com a
supervisão das professoras.
Os alunos matriculados nas modalidades esportivas e/ou apoio deverão adiantar as
tarefas em casa para não prejudicar o rendimento escolar.
As tarefas realizadas no Integral serão acompanhadas e vistadas pelas professoras.
As correções serão realizadas pelas professoras do período pedagógico.
Pesquisas
Se houver a necessidade de imprimir algum material no Colégio, o aluno deverá
dirigir-se ao Integral, realizar a impressão e acertar o valor devido com a pessoa
responsável.
• Obs.: Atenção às datas de apresentação/ entrega de tarefas e trabalhos. A realização de atividades e o cumprimento dos prazos
são fundamentais para o processo de ensino/aprendizagem.

Oficinas
O Colégio oferece atividades de socialização e integração
dos alunos.
Oficina de Cozinha Experimental – a cada 15 dias
Oficina de Informática – a cada 15 dias
Oficina de Usina de Ideias – 1 vez por semana
Oficina Multidisciplinar – 1 vez por semana
Oficina de Espanhol – 1 vez por semana

Oficinas
Para participar das oficinas, os alunos deverão chegar no
horário, com tolerância de 5 a 10 min de atraso.
Só participarão das oficinas os alunos que realizarem
todas as tarefas de casa.
A programação seguirá posteriormente, com os horários.
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Atenção
Respeitar os horários do Semi-integral.
Manhã: 9h30min. (Entrada)
Os alunos que chegarem antes das 9h30min deverão aguardar na catraca
até o encaminhamento da inspetora.
Tarde: 15h30min. (Saída)
Os alunos serão dispensados e ficarão aguardando os responsáveis na
catraca, com a inspetora.

Agenda
Comunicação escola/família.
Organização do aluno quanto às tarefas de casa e/ou pesquisas.
As opções de modalidades esportivas e horários deverão ser enviados via
agenda.
Os responsáveis deverão justificar, via agenda, a falta do aluno no esporte.

Agenda (modelo)
SEGUNDA-FEIRA
APOIO (L.PORT): 8h –
9h30
Ana
Beth
Carlos
Street: 9h – 10h
Lucas
Ivone
Maria

Tênis de mesa: 10h10 –
11h
Álvaro
Futsal: 10h30 – 11h20
Pedro
Vítor
Edgar

Nomes fictícios

TERÇA-FEIRA
Vôlei: 8h10 – 9h10
Clovis
Helena
Judô: 9h – 9h50
Jéssica
Diego
Murilo

APOIO (MAT): 10h –
11h30
Amanda
Cíntia

Xadrez (treino): 11h10 –
12h
Bruno
João

QUARTA-FEIRA
APOIO (L.PORT): 8h –
9h30
Ana
Beth
Carlos
Handebol: 9h – 9h50
Luíza
Renan
Isabele

Judô (pré): 11h – 11h50
Luigi

QUINTA-FEIRA
Basquete: 9h – 9h50
Giovanna
Bruno

SEXTA-FEIRA
Dança: 9h50 – 10h50
Beatriz
Fernanda
Lívia

APOIO (MAT): 10h –
11h30
Amanda
Cíntia

G.A.: 11h – 11h50
Laura
Estela

Natação: 10h15 – 11h
Sílvia

Medicamentos
Somente com receita médica.
Enviar o medicamento com as devidas anotações (horário e posologia), na
agenda, para que possamos encaminhar à responsável (Claudia – Dep. de
Bem-estar).

Identificação de materiais
É imprescindível a identificação dos pertences dos alunos (uniforme,
objetos de uso pessoal, apostilas, materiais etc.).
Uniformes ou objetos levados por engano devem ser devolvidos com
urgência.
O Colégio não permite a utilização de objetos que não fazem parte do
material escolar (celular, ipad, tablet, equipamentos eletrônicos etc.),
portanto não se responsabiliza por perdas ou danos.

Higiene
Lembrando os cuidados com a saúde de seu filho, pedimos que enviem o
nécessaire (escova de dentes e creme dental) e uma troca de roupa,
diariamente.

Restaurante/Cantina
O almoço será servido a partir das 11h40min.
Havendo imprevisto, o cardápio poderá ser alterado, o que costuma ser raro
acontecer, mas, quando ocorrer, os pratos serão substituídos por outros
equivalentes, sem qualquer prejuízo para os alunos e com a
indicação/orientação da nutricionista.
Os créditos para a cantina e o restaurante deverão ser realizados pelos
pais dos alunos diretamente nos locais mencionados, sem os quais não
será possível o atendimento.
Reiteramos a importância de enviar um lanche reforçado para os alunos que
ficam no integral.

Obrigado(a) por sua presença!

A pauta desta reunião estará
disponível, para consulta, no site
do Colégio.

