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COMUNICAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA
A comunicação entre pais e professores deve ser feita via agenda (diário do
integral), por telefone ou por agendamento de reunião individual.
LIÇÃO DE CASA
As tarefas de casa serão acompanhadas pela professora e realizadas em horário
específico a ser comunicado no início do ano letivo. As lições que demandem informações
peculiares da família e pesquisas, deverão ser realizadas em casa.
ESPORTES
As aulas de esporte acontecerão duas vezes por semana em dias e horários
específicos que serão encaminhados no início do ano letivo. Uma das aulas é destinada
a atividades de adaptação ao meio líquido (piscina) e para essa, o uso do uniforme é
obrigatório: sunga/maiô e touca com logo do Colégio, chinelo de borracha e toalha/roupão.
Em uma mala a parte, deverão ser encaminhados o uniforme das atividades na
piscina e uma troca de roupa íntima.
ALMOÇO
No almoço, as crianças serão acompanhadas pelas professoras e terão supervisão
da nutricionista do Colégio, Luciana Rosa Porta.
O cardápio estará disponível no site do Colégio semanalmente, para que os pais
possam acompanhar o que oferecemos diariamente aos nossos alunos.
LANCHE
Acontece na sala de aula, sendo necessário que o aluno traga um lanche para o
período da manhã e outro para o período da tarde separados pela família em saquinhos zip,
especificando o que é para cada período.
O lanche se necessário, será devidamente separado e acondicionado em geladeira,
sendo devolvido para o aluno em momento oportuno.
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Todo aluno deverá contar com um conjunto de produtos para higiene pessoal: creme
dental, escova de dente, escova de cabelo ou pente.
TROCA DE ROUPA
Todos os alunos do Integral devem trazer uma troca completa de roupa na mochila,
preferencialmente do uniforme. Para o momento do “soninho”, devem trazer lençol e travesseiro,
que semanalmente, serão devolvidos para a lavagem.
Lembramos que todas as peças devem conter identificação (nome completo e série)
para que, em caso de extravio, seja possível a sua localização.
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