Cotia 14 de março de 2014

Regras Gerais do Fundamental 1
Horário
Entrada:

Dia do brinquedo

Abertura do portão para entrada dos alunos do FI:

A sexta-feira é o dia em que as crianças podem trazer

das 13h às 13h10;

brinquedos. Os alunos são responsáveis pelo que

Às quartas-feiras a entrada será das 8h45 às 9h pelo

trouxerem. É importante que o brinquedo venha com

portão da secretaria (de cima).

identificação (nome e série). Os eletrônicos só pode-

Para os alunos que chegarem antes do horário de

rão vir nesse dia. Não nos responsabilizaremos por

entrada, os pais deverão avisar com antecedência a

brinquedos ou eletrônicos quebrados ou perdidos.

secretaria e será cobrada uma taxa extra de permanência no Colégio.

Biblioteca

Saída:

Os alunos podem levar livros do acervo da escola. O

17h45 - pais/responsáveis/ perua

livro deverá ser entregue na data combinada. Cada

18h00 - professores

aluno terá sua ficha de retirada de livros colada na

A partir das 18h00 será cobrada uma taxa de hora

própria agenda.

extra (R$40,00).

Em caso de perda, extravio ou danos no livro, este
deverá ser reposto.

Lanche
O lanche é feito na sala durante o recreio. Não é

Aniversários

permitido comer chicletes, balas, pirulitos ou outros

Não serão permitidas lembrancinhas. Os convites dis-

alimentos durante o horário de aula. As crianças

tribuídos na escola deverão ser entregues para todos

devem trazer diariamente uma garrafinha para água,

os alunos da turma sem exceção e sugerimos convidar

conforme solicitado na lista de material.

outras turmas também. Os convites deverão ser entregues para a professora organizar a distribuição

Almoço
As marmitas de almoço devem vir claramente identi-

Agenda

ficadas (no pote e na tampa). Lembrem-se de incluir

Deverá ser trazida diariamente à escola, devidamen-

suco e sobremesa.

te identificada na capa e os pais ou responsáveis
devem dar um visto todos os dias como forma de

Material escolar

contribuir para uma boa comunicação.

Individual: É de responsabilidade do aluno. É importante que tudo esteja identificado com nome legível.

Estudo do meio/ Saídas a campo

Materiais perdidos e encontrados na escola ficam

São caracterizados estudos do meio: visitas a Mu-

expostos em caixas para identificação dos donos. Os

seus, Institutos e outros espaços que promovam

potes e agasalhos não identificados serão doados a

a complementação dos estudos curriculares. São

uma instituição no final de cada trimestre.

agendados com antecedência, tem custos específicos

Coletivo: Todos são responsáveis pelos materiais de

e a participação dos alunos é fundamental. O uso da

uso coletivo os quais, em caso de danos ou perdas,

camiseta do Colégio nessas ocasiões é obrigatório.

devem ser repostos.

Lição de casa

um aviso aos pais pela agenda.

É de total responsabilidade do aluno que deverá en-

As aulas serão às quintas-feiras, sendo que cada tur-

tregá-la conforme combinado com a professora. Os

ma terá um horário pré-determinado, a criança não

pais devem garantir horário e espaço adequados para

pode vir em um horário diferente.

as lições serem realizadas. Quando são solicitadas

A lição de casa não deve ser feita nestas aulas, pois

pesquisas, os alunos são orientados a sintetizarem

para este momento outras atividades são especial-

informações importantes sobre os temas, não sendo

mente planejadas.

aceitável a entrega de xerox de livros e/ou impressos

Os pais podem optar por aulas particulares, sendo

da internet.

devidamente informado ao professor para acompa-

Todos os professores incentivam a discussão e pes-

nhamento e avaliação do processo.

quisa sobre temas surgidos nas aulas, vinculando o
estudo e pesquisa (em casa) ao interesse e ao prazer

Oficinas

por aprender. Portanto, nem sempre são solicitadas

São propostas oficinas ao longo do ano, aos sábados,

pesquisas com a obrigatoriedade de lição de casa,

como mais uma oportunidade de contato entre famí-

mas, com o objetivo de incentivar o ato de estudar. O

lias e a escola. As atividades são propostas de acordo

incentivo e o apoio da família são fundamentais.

com temas surgidos ao longo do ano. As datas estão
previstas no calendário escolar.

Avaliação
É trimestral. Os professores elaboram relatório

Faz parte da filosofia da escola manter o diálo-

individual de avaliação dos alunos. Os pais recebem

go com as famílias. As reuniões gerais, oficinas e

o relatório no dia da reunião de pais, quando são

eventos festivos viabilizam esse contato. Há, ain-

discutidos os conteúdos desenvolvidos, avaliações

da, a possibilidade de reuniões individuais previa-

realizadas e objetivos futuros. É direito e dever dos

mente agendadas com a direção e/ou professor.

pais se informarem sobre o processo de aprendiza-

Tais ações são fundamentais para esclarecimentos

gem de seus filhos. Quando não puderem participar

de dúvidas e/ou conflitos surgidos.

da reunião trimestral, têm o direito de justificar sua
ausência para solicitar reunião individual de acordo
com a disponibilidade do professor. Os conceitos são:
A, B, C e D.
Aulas de apoio pedagógico
É um momento para trabalhar a dificuldade de conteúdos específicos apresentada pelo aluno. O encaminhamento para o apoio é realizado pela professora
por um período a ser definido pela equipe pedagógica; passados esses encontros, a professora de sala,
em conjunto com a professora de apoio, faz uma avaliação para decidir se há necessidade de mais aulas.
Quando houver necessidade de apoio será enviado
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