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  “O que educa, esmere-se no fazê-lo” (Romanos 12:7).                                                                                                                                                                                                                                              

  

IINNFFOORRMMAATTIIVVOO  22001177  

EEdduuccaaççããoo  IInnffaannttiill  aaoo  55ºº  aannoo  ddoo  EEnnssiinnoo  FFuunnddaammeennttaall  II  

  

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AAOOSS  PPAAIISS  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 
 

- Calendário Escolar: O início e o término das aulas do ano letivo de 2017 estão previstos no Calendário Escolar, assim como todos os 
eventos, atividades extracurriculares, semana de prova, período de recuperação, reunião de pais, início e término de trimestre, férias e 
feriados. Para visualizá-lo, basta acessar o site do Colégio Metodista. Acesse o site regularmente para mais informações. 
 

- Entrada/Saída: Os alunos serão recebidos no Subsolo do prédio do Colégio.  

 Caso haja necessidade do aluno sair mais cedo, a família deverá entrar em contato com as auxiliares de coordenação. 

 Se o aluno precisar ir embora com alguém que não seja da família ou alguém que não esteja registrado na ficha de autorização 
de saída, a professora ou auxiliar de coordenação deverá ser avisada antecipadamente, via agenda, constando o número do RG 
da pessoa que o buscará. 

 Os alunos dos 1ºs e 2ºs anos farão a saída às 12h e às 17h30 pela catraca do estacionamento ao lado do Colégio.  
 

- Entrada no espaço reservado aos alunos: Pedimos que os familiares evitem levar os alunos até a sala de aula, pois isto comprometerá o 
trabalho pedagógico, uma vez que esse espaço é destinado aos alunos e profissionais da escola.  
  
- Pontualidade: Tal aspecto contribui para a tranquilidade e melhor aproveitamento por parte do aluno, bem como, para a fluência do 
trabalho do professor. Pedimos a colaboração dos pais, relembrando os horários: 
 

 Manhã: Entrada: 7h30 
               Saída: 12h  

 

 Tarde: Entrada: 13h 
                  Saída: 17h30  
 
(Exceto alunos que fazem alguma oficina antes ou após o horário de aula ou alunos que frequentam o Período Integral) 

 

- Atrasos: Para os atrasos da saída para o período da manhã e tarde: os responsáveis pelos alunos que chegarem atrasados deverão 
preencher um formulário de atraso e a justificativa, na portaria do Colégio. Para a chegada em atraso no Colégio, o aluno deverá assinar a 
ficha de atraso com a professora que encaminhará à Coordenação. 
 

- Celular e eletrônicos: O uso do celular e outros dispositivos eletrônicos e móveis não serão permitidos na escola. Pedimos a 
compreensão dos senhores pais. Qualquer contato com os senhores será feito via Coordenação de cada segmento. 
                                    
- Crachá de identificação: É obrigatório o uso de identificação diariamente, para a entrada e saída do Colégio.  
 

TTEELLEEFFOONNEESS::      
  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  IINNFFAANNTTIILL  EE  11ººAANNOO  ::  44336666--55990077    ((AAMMÉÉLLIIAA))                      
  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  II::  44336666--55990011  ((PPAATTRRIICCIIAA))  

 

CCOOLLÉÉGGIIOO  MMEETTOODDIISSTTAA  NNAA  IINNTTEERRNNEETT::  
Reforçamos a importância de acompanharem as notícias 
sobre atividades, eventos, projetos, calendários em nosso 
site: www.colegiometodista.g12.br/saobernardo                           

http://colegiometodista.g12.br/saobernardo/pedagogico/calendario/2017/
http://www.colegiometodista.g12.br/saobernardo
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- Uniforme: O uso do uniforme completo é obrigatório. Solicitamos, além do uniforme, o uso de tênis sem rodinha, evitando sandálias, 
ou outros calçados que não ofereçam segurança aos alunos. Pedimos que identifiquem os uniformes. Nos dias frios, será permitido 
somente o uso de casacos nas cores preto e azul marinho. 
  
- Troca de roupa/roupa reserva: Para os alunos da Educação Infantil, pedimos que enviem uma “troca de roupa” na mochila, sendo essas 
peças identificadas. 
 

- Transporte Escolar: O contrato do transporte escolar é efetivado entre família e transportador, sendo assim, todas as questões 
relacionadas a esse assunto deverão ser resolvidas entre os responsáveis pelo aluno e o motorista ou responsável pela empresa de 
transporte. 
 

- Orientação para as aulas de Educação Física: Nas aulas de Educação Física, os alunos deverão comparecer de tênis sem rodinha. Não 
serão permitidos sandálias ou outros calçados (inclusive crocs) que possam causar riscos de acidentes. Orientamos que também prendam 
os cabelos durante as aulas. Pulseiras, colares e brincos grandes não devem ser usados na aula de Educação Física. Caso algum (a) aluno 
(a) não venha com o calçado apropriado para a aula, os professores encaminharão os mesmos à Coordenação e entraremos em contato 
com os pais.  
 

- Assembleias: A Assembleia é um momento escolar organizado para que os alunos e professores possam tratar sobre os assuntos 
pertinentes, no sentido de melhorar a convivência e o aproveitamento nos estudos. Este é um instrumento importante para a construção 
de um ambiente onde todos possam conviver democraticamente, com a participação das crianças nas decisões cotidianas do ambiente 
escolar. Momento significativo de estabelecermos os combinados.  
 

- Para conversar com o Professor, Orientadora Educacional ou Coordenação Pedagógica: Agendar, previamente, um horário com o 
professor por meio da agenda ou das auxiliares de coordenação (Fundamental I: Patricia – 4366-5901 e Educação Infantil: Amélia – 4366-
5907). No horário de aula, a atenção das professoras está totalmente voltada à turma, portanto, as reuniões são agendadas em horários 
de aulas específicas e em dias determinados. Pedimos que evitem dar recados ou fazer perguntas às professoras nos horários de entrada 
e saída. Relembramos que as reuniões são feitas com a professora e orientadora educacional quando os assuntos forem referentes às 
questões atitudinais e com a coordenadora pedagógica quando se tratar de questões de caráter pedagógico. Não forneceremos 
informações sobre contato telefônico pessoal dos profissionais do Colégio. 
 
- Horário de lanche: Para os alunos da Educação Infantil ao 1º ano, o lanche é realizado no refeitório da Educação Infantil. Não será 
permitido que os alunos tragam dinheiro para a compra do lanche. O mesmo deverá ser encomendado diretamente na cantina pela 
família e será entregue para os alunos. Pedimos que os pais encomendem pessoalmente ou pelo telefone 4366-5627.  
 

 Para os alunos do 2º ano, o lanche será na sala de aula e caso queiram lanche da cantina, os pais devem encomendar 
pessoalmente ou pelo telefone 4366-5627. 

     

 Já os alunos do 3º ao 5º ano tomam o lanche na sala de aula e depois descem junto com as professoras ao subsolo para o 
recreio. Orientamos para que os lanches também sejam providenciados pela família ou encomendados na cantina. Caso o aluno 
queira trazer dinheiro para comprar o lanche, será permitido, mas a compra só poderá ser efetivada no momento que descerem 
para o subsolo, como também a responsabilidade com o dinheiro, troco, será do aluno. 

 
- Lanche preparado em casa: Temos o objetivo de desenvolver em nossos alunos hábitos alimentares saudáveis por meio de diversas 
atividades promovidas no Colégio. Para isso, gostaríamos de contar com a colaboração das famílias, enviando alimentos saudáveis para o 
momento do lanche, como: frutas, cereais ou barrinhas de cereais, sanduíches, sucos, iogurtes e achocolatados. É muito importante que 
não mandem salgadinhos, refrigerantes e outras guloseimas. 
 
- Convites de Aniversário em comemorações EXTERNAS: Para evitarmos constrangimentos, pedimos que só sejam entregues na escola 
convites a todos os alunos da turma. Caso o convite seja restrito a algumas crianças da turma, a família do aniversariante deve se 
responsabilizar em comunicar os convidados externamente. 
 
- Convites de Aniversário em comemorações INTERNAS: Não enviar convites quando houver comemoração na escola. Os pais que 
desejarem comemorar o aniversário do (a) filho(a) no Colégio, devem comunicar a professora com antecedência, sendo necessário enviar 
os alimentos, bebidas e descartáveis.  Não será permitida a participação de familiares nesse momento. 
Neste dia, os alunos tomarão o lanche preparado em casa normalmente. Para registro fotográfico do momento festivo na escola, os pais 
deverão enviar o equipamento pessoal. 
 
- E-mails e telefones de alunos: Todas as informações oferecidas à escola são mantidas em sigilo, não podendo ser compartilhadas.  
 
- Medicamentos: Os medicamentos só poderão ser ministrados pela auxiliar de enfermagem do Colégio, mediante receita 
médica com horários e dosagens especificados. 
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- Brinquedos e outros objetos trazidos de casa: Todas as sextas-feiras, os alunos da Educação Infantil ao 2º ano poderão trazer 
brinquedos para a escola. Não serão permitidos brinquedos de arma ou espada, bem como, brinquedos muito pequenos, por uma 
questão de segurança. Enviar brinquedos identificados que possam compartilhar, socializar. Evitar enviar objetos de estimação ou de 
especial valor, como também eletrônicos. O Colégio não se responsabilizará por perdas ou danos dos mesmos. 
 
- Atividade extraclasse: As atividades de estudo do meio estão sempre atreladas aos conteúdos e projetos desenvolvidos nas aulas e é 
importante a participação de todos. Para maior organização e segurança, pedimos que os senhores aguardem os alunos no retorno 
dessas atividades no subsolo do Colégio. Os alunos não serão entregues aos pais e/os responsáveis na calçada do Colégio. Os registros 
fotográficos serão feitos pela equipe do Colégio. 
 
- Avaliação na Educação Infantil – os alunos são avaliados de maneira processual e os familiares poderão acompanhar o desempenho 
dos mesmos por meio dos Portfólios. 
 
- Avaliação no Ensino Fundamental I – A média trimestral para os alunos do 1º ao 5º ano é 6,0. A média é composta pela soma dos 
instrumentos de avaliação (provas – para os alunos do 3º ao 5º ano e fichas de avaliação para os alunos dos 1ºs e 2ºs anos) compondo 
80% e das Atividades diversificadas (trabalhos, lições de casa e outras atividades propostas pelos professores) compondo 20% na 
formação da média trimestral. 
 
- Provas substitutivas: Caso o aluno necessite faltar em algum dia com provas agendadas, será necessário que os pais compareçam ao 
setor de atendimento do Colégio (entrada do Colégio) no prazo de 48 horas para o preenchimento de um requerimento com pedido de 
prova substitutiva. Caso o motivo seja afastamento médico, apresentar o atestado. Em qualquer outra situação, será necessário efetuar o 
pagamento de uma taxa. Ressaltamos que as provas serão realizadas no período normal de aula.  

  
 
 
“Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. “Romanos 12.7 


