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HORÁRIOS

FALTAS
Manhã

Tarde

Início

8h

13h

Término

12h

17h

COMUNICAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA
•

•
•
•

Instrumentos de comunicação – agenda do aluno, ClassApp e e-mail da Coordenação
(ssouza@absabin.com.br).
• Agenda - registro de recados, combinados, lições de casa e atendimentos ambulatoriais.
Deverá estar diariamente na mochila do aluno.
• E-mails - comunicação sobre eventos e demais atividades do Colégio.
• ClassApp – avisos gerais e agendamento de reuniões em caráter individual.
Cada família receberá um login e uma senha para acessar, por meio do site do Colégio, informações
como calendário anual e cardápio.
Os professores não estão autorizados a atender os pais nos horários de entrada dos alunos.
Caso a família queira solicitar reuniões com os professores e/ou Coordenação, deve fazê-lo por
meio de um de nossos canais.

ENTRADA E SAÍDA
•
•
•
•

A apresentação da identificação estudantil é obrigatória para a retirada da criança.
Em caso de esquecimento da identificação estudantil, dirijam-se à Recepção.
Para saída antecipada, avisem a Professora com antecedência.
Para saída com pessoa não autorizada no sistema, enviem, por e-mail ou ClassApp, as informações
necessárias para a retirada do aluno (nome completo e RG da pessoa). O aluno não será liberado
sem essas informações.

•
•

Comuniquem a escola caso o aluno falte mais de um dia.
Comuniquem a escola quanto a doenças infectocontagiosas e providenciem atestado médico de
liberação das atividades escolares.

MATERIAL ESCOLAR
•
•
•
•

O material deve ser identificado com o nome completo, o ano e a turma do aluno.
Materiais de uso diário devem ser repostos sempre que necessário.
O Colégio não se responsabiliza pelos pertences pessoais do aluno.
Livros de literatura infantil e outros materiais poderão ser solicitados ao longo do ano.

UNIFORME
•
•
•
•

O uniforme é de uso obrigatório, incluindo tênis.
Crocs e sandálias não são permitidos.
Identifiquem todas as peças com o nome completo do aluno.
O aluno deve trazer, diariamente, na mala, uma troca completa de uniforme, incluindo meias e
tênis.

BIBLIOTECA
•
•
•

Os livros são emprestados semanalmente.
A devolução deve ser feita em até 7 dias após sua retirada.
Caso algum livro emprestado seja extraviado ou danificado, a família deverá comunicar à
Biblioteca, que explicará o procedimento para a reposição.
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LANCHE
•
•
•

Privilegiem uma alimentação saudável. Salgadinhos industrializados e refrigerantes não são
permitidos.
Enviem uma toalhinha de pano para proteção da mesa e organização dos alunos.
Enviem squeeze para reposição de água no decorrer do dia.

AVALIAÇÃO
•
•
•

Os alunos serão avaliados, durante todo processo, de modo contínuo, após o desenvolvimento de
cada conteúdo, por meio de diversos instrumentos de avaliação.
Ao final do semestre, os pais dos alunos de Maternal I e II receberão uma pasta com as atividades
realizadas e terão acesso a um Relatório Individual, com indicadores de avaliação, baseados em
objetivos de aprendizagem.
Ao final do trimestre, os pais dos alunos de Pré I e II receberão uma pasta com as atividades
realizadas e terão acesso a um Relatório Individual, com indicadores de avaliação, baseados em
objetivos de aprendizagem.

ATIVIDADES NAS PISCINAS
•
•
•
•

As atividades nas piscinas estão planejadas no horário das aulas de Educação Física, em período a
ser determinado pela Coordenação e comunicado aos pais.
Para a participação nas aulas, é imprescindível o envio do atestado médico.
O uniforme para piscina deve ser enviado em uma bolsa ou sacola, separada do material escolar.
A ausência do aluno deverá ser justificada por escrito, na agenda, e acompanhada do atestado
médico, quando for o caso.
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REMÉDIOS
•

Medicamentos devem ser entregues à Professora, que enchaminhará para a coordenação.
• identificados com o nome completo da criança e a turma.
• com o registro dos horários e da dosagem.
• com a respectiva receita médica.

•
•

Caso seu filho tenha alguma alergia ou restrição alimentar, informem a escola.
Solicitamos que mantenham a ficha médica atualizada.

ANIVERSÁRIOS
•
•
•
•
•

Os aniversários podem ser comemorados na escola na última sexta feira de cada mês, com bolo
embalado individualmente.
Quando a comemoração acontecer fora da escola, retirem as orientações na Coordenação.
O convite para festas fora da escola só será distribuído em sala quando toda a turma for convidada.
As saídas para festas de aniversário só poderão ocorrer às 12h15 e às 17h15, sem exceções.
O deslocamento dos alunos para a festa de aniversário é de responsabilidade das famílias. O Colégio
não dispõe de colaboradores para esse fim.

DIA DO BRINQUEDO
•
•

Às sextas-feiras, é permitido que os alunos tragam um brinquedo para o Colégio.
O brinquedo deve ser identificado com o nome completo do aluno.

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS FAMÍLIAS
PERÍODO INTEGRAL
•
•
•
•
•

Pedimos que enviem a roupa de cama às segundas-feiras. A devolução será feita às sextas feiras.
Solicitamos que verifiquem, diariamente, a agenda do seu filho. Os alunos têm uma agenda
específica para o Integral.
As lições de casa serão realizadas com a orientação da professora.
Eventualmente, acontecerão atividades específicas, cuja execução deverá ter a participação dos
pais.
O aluno deve trazer dois lanches separados e identificados para cada período.

PERÍODO ESTENDIDO
•
•
•

Pedimos que enviem roupa de cama nos dias específicos em que a criança vier. A devolução será
feita no mesmo dia.
A agenda será a mesma do curso regular.
O aluno deve trazer dois lanches separados e identificados para cada período.

ALMOÇO - INTEGRAL E ESTENDIDO
•
•
•

Os alunos serão acompanhados pelas professoras e estagiárias.
O cardápio é elaborado com a surpevisão da nutricionista do colégio.
O cardápio estará disponível no site do Colégio semanalmente.

