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I. HORÁRIOS 

 

PERÍODO MANHÃ: das 8h às 12h 
PERÍODO TARDE: das 13h às 17h (a liberação dos alunos será a partir das 17h) 
 

 Os horários de entrada e de saída devem ser rigorosamente respeitados, pois formar o hábito da pontualidade é 
importante para a vida social do aluno e para a formação do cidadão. 

 Somente serão tolerados atrasos na primeira aula do dia. O atraso tolerado será de, 10 minutos, no máximo.  

 Os responsáveis devem deixar o aluno no portão de entrada da Escola, onde será recebido pelos funcionários. 

 No caso de atraso por exames ou consultas, é obrigatória a apresentação do atestado podendo o aluno ingressar até o 
final da primeira aula. Neste caso o responsável deve acompanhar o aluno até a secretaria. 

 A tolerância para retirada dos alunos será de 20 minutos, no máximo, após o término das atividades. Após este período, 
será cobrada hora-extra. 

 No caso de recados ou comunicados quanto a entrada ou saída, os responsáveis devem fazê-lo por escrito. Se houver 
necessidade de contato direto com a coordenação, professor ou direção, isso deverá ser agendado previamente. 

 Os perueiros devem cumprir os horários estabelecidos pela escola. 

 Contamos com a colaboração de todos ao estacionar carros, evitando parar no meio da rua, na garagem dos vizinhos e 
cooperando com o transporte escolar. 

 FALTAS: conforme Lei nº 12.796, de 2013 é exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas. 
Caso o aluno apresente um nº de faltas excessivo cabe a escola notificar o Conselho Tutelar do Município (Lei nº 
10.287/01) 

 
II. UNIFORME 

 

 É obrigatório o uso do uniforme diário completo, evitar o uso de chinelo e sandália de salto alto. Os uniformes deverão ter 
nome gravado para evitar trocas e perdas. Ressaltamos que, atividades na quadra e nas aulas de educação física, é 
exigido o uso de tênis.  

 Não será permitida a permanência do aluno sem o uniforme escolar. 

 Ressaltamos que na aula de educação física é exigido o uso de tênis adequado. 
 

III. SEGURANÇA 
 

Por causa da importância que o tema da segurança assume atualmente, exigindo maiores cuidados por parte da escola, 
pedimos aos responsáveis pelo aluno que observem, com atenção, o item abaixo: 

 No requerimento de matrícula existe um campo específico que DEVE ser preenchido. 

 Vindo outra pessoa, que não seja autorizada a buscar o aluno, é necessário que o responsável mande uma autorização 
por escrito na agenda escolar, especificando o nome e o parentesco. Reforçamos que não havendo informação 
suficiente, a criança não será liberada.  
 

 
IV. DOCUMENTAÇÃO 

 

Deverá ser encaminhada a Secretaria da Escola qualquer alteração quanto a endereço, e-mail, telefone residencial, celular, 
telefone de emergência do aluno, para uma comunicação mais rápida e eficiente entre a escola e a família. 
Todo e qualquer documento do aluno deverá ser entregue a Secretaria no ato da matrícula. 

 
V. LANCHE 

 

 O aluno deverá trazer, diariamente, seu lanche individual. Em certas circunstâncias, o aluno poderá fazer uso da cantina; 
nesse caso, os responsáveis deverão avisar o professor por meio de um bilhete, na agenda, encaminhando a quantia 
necessária para ser usada. 

 Na agenda enviaremos uma sugestão de cardápio para o lanche dos alunos. 

 Sugerimos que, balas, pirulitos, chocolates, refrigerantes e salgados fritos somente de sexta-feira. 

 CANTINA ESCOLAR: por se tratar de um serviço terceirizado, todo tipo de solicitação deverá ser tratada diretamente com 
o fornecedor. 

 

 
VI. COMUNICAÇÃO 

 

 A comunicação entre a escola e os pais será feita através de informativos semanais ou quinzenais de acordo com a 
necessidade, coladas na agenda de recados. 

 É dever dos responsáveis assinar, diariamente, a agenda. 

 As faltas devem ser evitadas e quando ocorrerem, justificadas. 

 Em causa de ausência prolongada, os responsáveis devem entrar em contato com a escola. 

 Quando motivo de saúde o atestado médico deve ser apresentado num prazo de 48 horas. 
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VII. DEVERES DOS PAIS 

 

 Participar das reuniões e atividades promovidas pela escola  

 Assinar diariamente a agenda do aluno. 

 Comparecer às reuniões com as professoras e Direção sempre que convocados e providenciar o que for solicitado ou 

sugerido. 

 Respeitar os critérios adotados pela Escola quanto à disciplina ou ao comportamento inadequado dos alunos. 

 Acompanhar o desenvolvimento acadêmico e cumprir com as datas de entrega das lições de casa e trabalhos. 

 

 

VIII. MEDICAÇÃO 

 

 A escola não administrará nenhuma medicação sem que o remédio esteja acompanhado da receita emitida pelo médico, 
além da orientação e autorização dos pais por escrito (via agenda), onde deverá constar: data, horário, dosagem e o 
nome do remédio a ser administrado. 

 No caso do aluno já vir de casa com febre ou indisposto não será possível a permanência dele na escola.  

 Não enviar o aluno caso esteja doente. 
 

 
IX. LIVRO DIDÁTICO ADOTADO PARA 2016 (deve ser adquirido pelos pais) 

 

 ALUNOS DO INFANTIL 1: (Para alunos de 3 anos) 
- PROJETO MITANGA - MATERNAL  

(LIVRO UNIFICADO: Linguagem, Matemática e Natureza e Sociedade). 
                 Josiane Maria de Sousa Sanson  
                 Meiry Mastachio 
    EDITORA DO BRASIL 

 
 

 ALUNOS DO INFANTIL 2: (para alunos de 4 anos) 
- PROJETO MITANGA – LINGUAGEM 1 
             - MATEMÁTICA 1 
             - NATUREZA E SOCIEDADE 1 
 Josiane Maria de Sousa Sanson  

                 Meiry Mastachio 
                 EDITORA DO BRASIL 

 
 

 ALUNOS DO INFANTIL 3: (Para alunos de 5 anos) 
- PROJETO MITANGA – LINGUAGEM 2 
                                      - MATEMÁTICA 2 
                                      - NATUREZA E SOCIEDADE 2 

                Josiane Maria de Sousa Sanson  
                Meiry Mastachio 
                EDITORA DO BRASIL 
   

 Livro de Inglês a ser adotado para o Infantil II e III (deve ser adquirido pelos pais para o 1ª semana de aula) 

INFANTIL II  Brincando com Inglês - VOLUME 1 – Editora do Brasil 

Autores: Renato Mendes Curto Junior, Josiane Maria de Souza Sanson, Anna Carolina Guimarães 

INFANTIL III  Brincando com Inglês - VOLUME 2 – Editora do Brasil 

Autores: Renato Mendes Curto Junior, Josiane Maria de Souza Sanson, Anna Carolina Guimarães 

 

IMPORTANTE 

 A TAXA DE MATERIAL PAGA SEMESTRALMENTE VIA BOLETO REFERE-SE AOS SEGUINTES MATERIAIS: 

Xerox, papelaria, livros paradidáticos, jogos pedagógicos, brinquedos, agenda, etc. 

Os livros didáticos não estão incluídos nesse valor, sendo de responsabilidade dos pais a aquisição. 

 

X. SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

 

 No decorrer do bimestre a avaliação qualitativa do desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, psicológico, 
intelectual e social far-se-á mediante acompanhamento e registro de sua evolução. 

 
 

 

 

 



 
 

 

XI. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 Para o bom funcionamento a escola está dividida em setores: 

SETOR EMAIL/ TELEFONE 

Escola Criativa F: (19) 3207-0396 

Diretoria Administrativa administrativo@escolacriativa.com 

Diretoria Pedagógica diretoriapedagogica@escolacriativa.com 

Coordenação Pedagógica coordenacaopedagogica@escolacriativa.com 

Secretaria administrativa administrativo@escolacriativa.com 

Cobrança cobranca@escolacriativa.com 

Secretaria escolar secretariaescolar@escolacriativa.com 

Cantina (serviço terceirizado) 98167-6044 (tio Elcio) 

 

XII. SITE ESCOLA CRIATIVA: no site da escola os senhores encontrarão as Normas e Orientações, Calendário Escolar e o 

acesso restrito aos pais para a impressão da 2ª via do boleto bancário (www.escolacriativa.com) 

 

XIII. INÍCIO DAS AULAS 2016: Dia 22 de Janeiro de 2016. 

 

XIV. PERÍODO FÉRIAS ESCOLARES 2016: as férias escolares dos alunos ocorrerão do dia 01/07/2016 a 31/07/2016. 

 

      Nós da Escola Criativa agradecemos aos pais e familiares a confiança dispensada ao trabalho desenvolvido e colocamo-nos a   
disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
 
 

 

http://www.escolacriativa.com/

