COLÉGIO RESSURREIÇÃO NOSSA SENHORA
Srs. Pais
Para o bom funcionamento da escola e para a harmonia de nossas relações, pedimos a sua
colaboração no cumprimento das nossas normas:
1. PORTARIA:
A portaria da Rua Silva Jardim estará aberta somente nos horários de entrada e saída dos alunos
(das 6h30min às 8h / das 12h20 às 14h / das 17h20 às 19h). Nos demais horários, os
atendimentos serão realizados pela portaria da Pça Coronel Carneiro.
2. HORÁRIO:
Entrada às 13horas.
As crianças deverão encontrar com as professoras na quadra para participarem do momento de
oração. A pontualidade é importante para que a criança não perca a primeira etapa da aula,
fundamental para o bom rendimento de todo o dia. Durante a espera da professora, orientem
seus filhos para que não fiquem correndo pelo pátio, evitando que fiquem suados, agitados, ou
que ocorram possíveis acidentes, e que eles iniciem a tarde com mais harmonia e
tranquilididade. Além disso, há dias em que a criança tem aula especializada no primeiro horário
e esta aula ocorre apenas uma vez por semana, se ela perde algo, ficará prejudicada.
A partir das 13h10min as crianças entrarão acompanhadas somente pelos inspetores e o atraso
será registrado na ficha individual da criança.
Saída às 17h30min.
Contamos com a pontualidade dos senhores, evitando atrasos. A partir das 17h45min as
crianças ficarão no hall de entrada com os inspetores, não sendo permitida a permanência de
nenhum aluno no interior da escola.
Para aqueles que ficam aguardando irmãos que têm 6º horário, o local de espera também é no
hall da escola (já foi enviado um comunicado com os dias e séries que têm 6º horário).
Pensando na segurança das crianças, após as 17h45min, todos que não fazem aulas nas salas
de dança e quadras de futebol, deverão se dirigir ao hall da escola juntamente com seus pais e
/ou responsáveis.
3. ORAÇÃO:
Faz parte da rotina de todas as escolas Ressurreição iniciarem as aulas com o momento de
oração, pois acreditamos que na oração Deus transforma nosso coração para que possamos
nos comprometer com as pessoas que estão ao nosso lado, bem como nos coloca abertos
à ação de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso objetivo para os momentos de oração aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento.
Nesse sentido, pedimos a ajuda dos senhores orientando as crianças sobre a importância desse
momento e da postura que devem manter ao conversar com o nosso Pai Maior. Pedimos
também aos senhores que colaborem conosco com o exemplo de fé e concentração nos poucos
minutos que realizamos a oração, ou seja, durante as orações, evitem as conversas paralelas e
principalmente com os professores.
Além disso, pedimos que liberem os bancos para que somente as crianças fiquem sentadas
adequadamente e que os senhores se posicionem na quadra deixando apenas professoras e
alunos no espaço a eles reservado (exceto Maternal I).
4. SAÍDA SEM AUTORIZAÇÃO:
As crianças serão entregues aos pais ou responsáveis no horário da saída. Na eventualidade de
outra pessoa buscar, ela será entregue somente mediante a autorização dos pais por escrito.
5. UNIFORME:
O uso do uniforme é obrigatório (short ou calça e camiseta do colégio, tênis ou sandália que seja
firme no pé da criança).
NÃO é permitido o uso dos uniformes de dança ou esportes.

6. LANCHE:
Trazer guardanapo de tecido TODOS OS DIAS, mesmo quando comprarem lanche da cantina. O
lanche que é guardado na geladeira deverá vir marcado com o nome, a série e a professora da
criança.
7. MEDICAMENTOS:
Conforme o Código Municipal de saúde Lei Nº 10715 de 21 de março de 2011 – artigo 222, 244 e
247, não é permitido ministrar qualquer medicamento ao aluno.
Entretanto, a criança que estiver usando algum medicamento cujo horário seja no período de
aula, o mesmo somente será dado ao aluno mediante receita médica com o horário e dosagem
bem definidos.
8. DIA DO BRINQUEDO:
Trazer brinquedo somente na sexta-feira. Evitar brinquedos com muitos detalhes que são fáceis
de perder, bem como brinquedos caros.
Não é permitido: Tablets ou Celulares, armas de brinquedo ou qualquer outro que estimule
brincadeiras que podem machucar.
9. ANIVERSÁRIO NA ESCOLA:
Os aniversários poderão ser comemorados somente na última sexta-feira do mês, no horário do
lanche, de uma forma simples, sem balões e sem a presença dos familiares.
Se tiver mais de uma criança para comemorar o aniversário, os pais deverão entrar em contato
um com o outro e dividir o que será servido na festa.
Não será permitido a saída da escola em Vans ou outros para comemoração de aniversário.
Para evitar situações constrangedoras, não será permitido também presentear os
aniversariantes.
10. CONVERSA COM OS PROFESSORES:
Pedimos a gentileza de não permanecerem nas portas das salas, tal atitude não permite que a
professora dê a devida atenção aos seus alunos. Caso tenham necessidade de esclarecer
alguma dúvida, marquem um horário para que a professora possa se organizar e recebê-los ou
utilizem a agenda.
11. TAREFAS DE CASA:
Auxiliem as crianças e não façam por elas, procurem um local tranquilo e horário adequado para
formar o hábito de estudo. Sejam pontuais na entrega das tarefas. Quando pedirmos alguma
pesquisa, façam juntos, procurem, conversem, busquem informações simples e significativas.
Aproveitem este momento precioso de incentivo ao estudo.
12. AULAS ESPECIALIZADAS:
Os horários das aulas especializadas já foram enviados. Pedimos que acompanhem os mesmos
junto ao seu(sua) filho(a), para que ele(a) possa vir para a escola preparado para as aulas do dia.
Nesses horários os senhores poderão conversar com a professora, porém pedimos o cuidado de
marcar com antecedência.
13. CONTATOS:
O diretor Henrique se encontra na escola das 7h às 12h e das 13h às 18h, ou pelo e-mail
diretor07@aper.org.br
A coordenadora Elaine se encontra na escola das 9h às 12h e das 13h às 18h30, ou pelo e-mail
coef107@aper.org.br
Estarei à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida
Coordenação Pedagógica
Assine:_____________________________

