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Normas Internas 2017
*Objetivos Gerais
Nosso objetivo é desenvolver a construção do conhecimento das competências e habilidades. Formar
valores éticos através da troca de experiências, estimulando o processo de pensar lógico e crítico.
*Instalações
Rua Teodureto Souto, 970 Aclimação Cep:01539-000
Fone:3341-1329 / 3271-7424
Site: www.colegiaclimacao.com.br
Berçário ao Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
*Orientações para o bom desenvolvimento da criança na Educação Infantil e Ensino
Fundamental:
- Fale sempre bem do Colégio Aclimação, pois assim a criança se adapta com mais facilidade ao
Colégio que os senhores responsáveis escolheram e confiaram.
- Conversem com seus filhos sobre o que foi feito no Colégio, algumas crianças ainda não relatam suas
atividades. Não insistam, mas incentivem e elogiem quando o aluno apresentar algum trabalho ou contar
algo. Isto é primordial para o desenvolvimento integral de seu filho.
- Compareçam e participem das atividades propostas pelo Colégio.
- Cada criança é única e todos possuem qualidades e talentos individuais, portanto não comparem com
os colegas ou irmãos, nem esperem sempre perfeição nas lições. Cada criança tem o seu momento de
amadurecimento.
- Converse com as professoras, mas evitem entrar na classe atrapalhando a rotina da sala e desviando
atenção das crianças. Quando necessitarem conversar por mais tempo com a professora, é
recomendável marcar um horário com antecedência via agenda.
*Secretaria
As solicitações para documentos diversos, bem como alteração de período, atividades extracurriculares,
alimentação, atualização de prontuário e outros de caráter administrativo deverão ser feitas por escrito
junto à secretaria ou via agenda.Sempre que houver qualquer alteração no cadastro do aluno (número
de telefones, endereço, nova carteirinha do convênio), deve informar o Colégio e atualizar o prontuário
com uma cópia simples.
Horário de funcionamento: 9h00 às 12h00 / 13h00 às 19h00.
*Mensalidade
As parcelas das mensalidades estão vinculadas à vaga e não à presença diária do aluno.
Portanto, deverão ser pagas mesmo que, por qualquer motivo, o aluno se ausente durante um período.
O pagamento deve ser efetuado no banco para segurança dos nossos alunos, não insistam em pagar no
Colégio.

Segunda via de boleto referente às mensalidades é possível visualizar e imprimir no Portal do Aluno.
As mensalidades pagas após o vencimento terão juros e mora, na atualização do boleto.
As mensalidades que possuem descontos deverão ser pagas até a data de vencimento. Após a data
será cobrado o valor integral conforme boleto.
*Embarque e Desembarque

Pedimos a colaboração de todos na hora do embarque e desembarque, em frente ao Colégio. Faz-se
necessário que o espaço destinado a Perua Escolar seja respeitado. Os vizinhos do Colégio Aclimação
pedem que os pais tenham bom senso em não estacionar e parar em locais proibidos, como na porta de
suas garagens.
* Horário:BERÇÁRIO E MINI MATERNAL
Integral
07h00 às 19h00

Intermediário
1
07h00 às 13h00

Meio Período
13h00 às 17h00

2
13h00 às 19h00
EDUCAÇÃO INFANTIL
Maternal, Infantil I, Infantil II e Infantil III
Integral
07h00 às 19h00

Intermediário 3 e 4
Tarde
13h00 às 19h00

Meio Período
13h00 às 17h00

ENSINO FUNDAMENTAL
1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano
Integral
07h00 às 19h00

Intermediário 4
Tarde
13h00 às 19h00

Meio Período
13h00 às 18h00

A pontualidade é fundamental para o cumprimento do nosso dever. Para alcançarmos nossos objetivos,
necessitamos obedecer a horários e regras. Acreditando na necessidade de desenvolver o senso de
responsabilidade.
Toda solicitação de saída da escola, durante o período da aula, deverá ser feita por escrito na agenda,
pelos seus pais ou responsáveis do (a) aluno (a).
Os alunos serão entregues apenas às pessoas que estão mencionadas na ficha de retirada preenchida
na efetivação de matrícula. Qualquer imprevisto ou alteração nessa ficha, o Colégio deverá ser avisado,
com o nome completo e número do RG, para entregarmos o aluno(a). Só sairá da escola mediante
autorização por escrito do pai ou responsável.
Não será permitida a entrada do aluno antes do horário, bem como a permanência no Colégio após o
seu período. Para que esta norma seja cumprida, informamos que será cobrada uma taxa adicional
daquele que descumprirem os horários.
O portão será aberto às 13h00 para entrada dos alunos do Meio Período, tolerância de dez minutos para
os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, após às 13h10, o aluno entrará na segunda aula,
aguardando na recepção do Colégio.


Cobrança extra mensalidade

Se o aluno frequentar o Colégio, nos horários que excedem o período matriculado, terá acréscimo de
valores no boleto subsequente ao mês. Após o horário das 19h00 o Colégio não tem tolerância e
será cobrado o valor de R$120,00 (cento e vinte reais)
Hora adicional
Após 19 horas ( sem tolerância )
Almoço ( diário )
Almoço ( mensal )
Almoço ( 1x por semana )
Almoço ( 2x por semana )
Jantar ( diário )
Jantar ( mensal )

R$ 20,00
R$ 120,00
R$ 18,00
R$ 275,00
R$ 63,00
R$ 125,00
R$ 14,00
R$ 220,00

*Site
O Portal Eletrônico está à disposição dos pais e alunos para que possam interagir com o Colégio.Os
pais e alunos podem utilizar como ferramenta de comunicação nosso endereço eletrônico para
quaisquer informações.
Portal: www.colegioaclimacao.com.br
Correio Eletrônico: contato@colegioaclimacao.com.br
financeiro@colegioaclimacao.com.br
coordenação@colegioaclimacao.com.br
*Agenda
Canal de comunicação diariamente entre escola e pais. É obrigatório seu uso, a agenda deverá ser
vistada todos os dias pelos pais ou responsáveis.
Evitem dar recados por telefone ou para os funcionários nas dependências do Colégio sem
anotações.
A agenda é padronizada e adquirida na escola, nela há um plástico em sua contracapa onde serão
sempre colocados os comunicados, solicitações de trabalho, pesquisa, boleto da mensalidade, entre
outros.
Caso aconteça perda ou acabe a agenda terá o custo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
*Saúde
Os funcionários do Colégio só poderão ministrar remédios quando houver um comunicado por escrito,
por parte do responsável, na agenda. Sem a prévia autorização escrita, o professor não ministrará
nenhum tipo de medicamento, ainda que o mesmo encontre-se na mochila. Não é permitida a presença
do aluno com vômitos, diarreias e doenças infectocontagiosas. O aluno poderá retornar as suas
atividades, apresentando um atestado médico. Se tiver febre no Colégio só será medicado com o
remédio (antitérmico) que estiver na sua mochila. Sugerimos que enviem a medicação em uma bolsinha
separada para não ficar esquecida dentro da mochila.
Lembramos que só será medicado o aluno que tiver autorização, caso contrário, entraremos em contato
com os responsáveis. Deixar a medicação permanentemente na mochila do aluno.
Obrigatório a entrega do atestado médico para as aulas de educação física, enviar até o dia
01/03/2017.
* Uniforme
O uso do uniforme escolar é um importante item de segurança e identificação dos alunos da escola,
portanto os responsáveis devem estar cientes da obrigatoriedade do uso por parte dos alunos, de
acordo com o modelo e as especificações informadas no momento da matrícula e que permanece à
disposição na escola.
Não é permitido ao aluno fazer modificações e nem adaptações pessoais às peças componentes do
uniforme.
Não será permitida a entrada do aluno no Colégio sem o uniforme.
É obrigatório o uso do tênis nas aulas de educação física.
Empresa credenciada para fabricar e comercializar:
Básica Uniformes
Avenida Lacerda Franco, 1452
Site: www.basicauniformes.com.br

Telefones: 11 5572-5069 / 11 3628-7981
*Lanche
A partir da Educação Infantil, há um horário destinado ao lanche. Este poderá ser fornecido pela Cantina
mediante uma taxa extra mensal:
Educação Infantil R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
Ensino Fundamental R$ 195,00( cento e noventa e cinco reais)
Pedimos que não enviem de casa: salgadinho, refrigerante e guloseimas em geral.
AS GULOSEIMAS SERÃO LIBERADAS APENAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao
5º ano) NAS SEXTAS-FEIRAS.
Segunda-feira é o dia da fruta! Todos os alunos devem trazer uma fruta no lanche. (Maternal ao 5º
ano).
*Alimentação
Enviaremos cardápio mensalmente na agenda do aluno contendo todas as refeições servidas pelo
Colégio, lembramos que nossa alimentação é balanceada não utilizamos alimentos artificiais e
congelados.
Pedimos que os horários das refeições sejam respeitados, não estaremos servindo as refeições após o
horário abaixo:
-Café da manhã servido até às 8h30
-Suco 10h00
-Almoço Berçário, Mini e Educação Infantil 11h00
-Almoço Ensino Fundamental 11h30
-Jantar 17h00
*Cantina
É fundamental despertar em nossas crianças o prazer de se alimentar com consciência, a cantina
disponibiliza um cardápio variado.
Seguirá as mesmas normas do Colégio.
*Aniversários
Para a comemoração de aniversários das crianças, o Colégio deverá ser avisado com antecedência
para marcarmos uma data e enviar a solicitação da quantidade a ser enviada. Esta comemoração é
restrita aos alunos da classe e professora, no horário do lanche.
Os pais devem trazer bebidas, salgados, doces, bolo, descartáveis (copos, prato, guardanapos)
Para os alunos do Ensino Fundamental não é permitido trazer decoração por decorrência do tempo hábil
disponibilizado para as festas (intervalo de trinta minutos)
*Banho
As crianças do Berçário e Mini Maternal tomam banho no Colégio, é necessário enviar shampoo e
sabonete, caso os mesmos terminem será solicitada à reposição via agenda.
*Brinquedos
Apenas as sextas-feiras os alunos da Educação Infantil e 1º ano poderão trazer brinquedo para o
Colégio, pedimos que enviem apenas um brinquedo por aluno e que o mesmo seja indicado para idade
do aluno (a) e identificado.
*Férias e Feriado
Durante os meses janeiro e julho, o Colégio permanecerá aberto, com atividades de recreação, sendo
que somente os alunos do período integral poderão frequentar a escola sem nenhum custo adicional. Os
demais alunos que queiram participar destas atividades deverão pagar a taxa do curso de férias.
O valor do curso de férias é R$ 620,00 (seiscentos e vinte reias) mês / R$ 60,00 (sessenta reais) o dia.
*Passeios / Eventos e Estudos do meio
Essas atividades são consideradas importantes no processo educativo, pois favorece a participação em
diferentes grupos e situações, a convivência em atividades ligadas ao meio natural e humano,
conduzindo um maior grau de aproveitamento em termos de aprendizagem.

Todos os passeios serão notificados com antecedência para serem autorizados e pagos dentro de uma
data limite. Após esta data o aluno não participará do passeio.
*Reunião de Pais
É importante que os pais participem das reuniões marcadas pelo Colégio, pois através delas poderão
conhecer melhor a rotina escolar, acompanhar o processo de aprendizagem de seus filhos e o trabalho
pedagógico proposto pelo Colégio Aclimação.
As reuniões bimestrais terão tópicos somente pedagógicos. Para apresentação de qualquer outro
assunto pede-se que os pais agendem um horário com a coordenação ou direção.
Lembramos que as reuniões são conduzidas pelo Corpo Docente para que possam ser demonstradas
as atividades, relatórios, avaliações e boletim.
*Transporte Escolar
O transporte é usado somente para os alunos do Colégio, as pessoas responsáveis são: Sr.Gilberto(Tio
Giba), fone: 6160-1059 / 9215-5850 e Tia Lina, fone: 2538-6490 / 9574-6992 Quando ocorrer alguma
alteração na volta do aluno para casa em decorrência de atividades extracurriculares e reuniões, os pais
devem comunicar o responsável da perua e a escola através de anotação na agenda.
*Atividades Extracurriculares
Educação Infantil
Infantil I (3 anos) Natação / Ballet / Capoeira / Informática
Infantil II e III (4 e 5 anos) Natação / Ballet / Capoeira / CAIE(Iniciação Esportiva) / Informática
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
Natação / Ballet / Capoeira / CAIE (Iniciação Esportiva) / Informática
*Componente Curricular da Educação Infantil (Maternal ao Infantil III)
Arte; Música, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Historiografia, Educação Financeira (a partir do
Infantil I), Educação Física, Recreação, Inglês (sistema bilíngue)
*Componente Curricular Ensino do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano)
Arte, Música, Espanhol (a partir do 2º ano), Inglês (sistema bilíngue), Educação Financeira, Educação
Física, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Filosofia (a partir do 2º ano).
* Processo do Sistema de Avaliação
Educação Infantil:
Será entregue aos pais relatórios com a finalidade de mantê-los informados sobre o desenvolvimento
dos alunos no âmbito escolar.
Ensino Fundamental:
O Sistema de avaliação é bimestral e contínuo: tarefas, atividades, trabalhos, avaliações,
comportamento, frequência, participação em classe e eventos são instrumentos que compõe a nota
bimestral. Desta forma pedimos a atenção, colaboração e participação dos pais no processo de
aprendizagem do aluno.
Para melhor desempenho dos alunos nas avaliações é aconselhável que o aluno estude todos os dias
um determinado conteúdo. Estudar na véspera da prova acumula os conteúdos, deixa o aluno ansioso e
não torna o estudo produtivo.
O aluno deverá atingir média igual ou superior a 6,0(seis) para não necessitar de Estudos Intensivos,
essa média é obtida pela soma da Avaliação Contínua e dividido pelo número específico destas
atividades citadas de acordo com cada disciplina.
Trabalhos e pesquisas devem ser entregues na data solicitada pelo professor, após a data solicitada
será aceito mediante a um atestado médico.
Os livros paradidáticos devem ser lidos com antecedência.
A falta do aluno nas avaliações bimestrais implicará em uma taxa no valor R$ 45,0(quarenta e cinco
reais) para que seja feita a 2ª chamada,
A lista de material entregue no ato da matrícula foi solicitada 5 livros paradidáticos, os mesmos devem
estar com o aluno para que seja lido em casa,nas datas que serão solicitadas em circulares enviadas
posteriormente.
A partir do 3º ano será descontados erros ortográficos em todas as disciplinas que tiverem atribuição de
nota.

O boletim será entregue em Reuniões Bimestrais, sendo que este só poderá ser retirado pelos pais ou
responsáveis do aluno.
Reiteramos que a nossa intenção não é causar transtornos aos senhores e sim zelar pelos
nossos alunos. É de suma importância que as orientações citadas acima sejam respeitadas.
Desde já agradecemos pela compreensão e contamos com a colaboração de todos a fim de
evitarmos possíveis constrangimentos.

“Pais brilhantes são firmes e amorosos!”
Chore com seus filhos e abrace-os. Isso é mais importante do que dar-lhes fortunas ou fazer-lhes
montanhas de críticas.
- Não forme heróis, mas seres humanos que conheçam seus limites e sua força.
- Faça de cada lágrima uma oportunidade de crescimento.
- Estimule seu filho a ter metas.
- Lembre-se: conversar é falar sobre o mundo que nos cerca.
- Dialogar é falar sobre o mundo que somos.
- Abraçar, beijar, falar espontaneamente.
- Contar histórias.
- Semear ideias.
- Dizer não sem medo.
- Não ceder a chantagem.
- Para educar é necessário paciência.

(Augusto Cury)

