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Normas de Convivência 

Educação Infantil 

 

Apresentamos as Normas de Convivência do Colégio Dom Alberto que é um instrumento de comunicação que 

possibilita aos alunos, familiares, educadores e funcionários o conhecimento das questões pedagógicas do Colégio 

para o ano letivo. 

        O foco deste manual está em informar e orientar a comunidade escolar sobre o planejamento e a 

organização da Escola e suas atividades. Além da proposta pedagógica, incluímos informações sobre a rotina das 

aulas, os diversos serviços  e outras informações úteis para facilitar o dia a dia dos estudantes e de quem os 

acompanha. 

           Reafirmamos, também, a nossa crença de que aprendemos juntos a viver em um mundo melhor, em 

que o encontro com o saber deve despertar o interesse do estudante, acreditando em uma aprendizagem que une 

afeto, saberes e sonhos. Assim, a aprendizagem nasce a partir de uma relação de responsabilidade com o futuro e 

com a educação, através de princípios de confiança, participação e comprometimento de toda a Comunidade 

Escolar. 

Solicitamos, portanto, que leiam atentamente as orientações, as guardem para futuras consultas e contribuam 

no cumprimento destas, favorecendo a harmonia e a satisfação nas relações interpessoais. 

HORÁRIOS 

TURNO MANHÃ TURNO TARDE 

Início das aulas: 7h30min Início das aulas: 13h15min 

Recreio: 9h45min às 10h Recreio: 15h45min às 16h 

Término das aulas: 11h55min Término das aulas: 17h40min 

 

Para a preservação do ambiente escolar, durante o horário de aula, o acesso às salas de aula será fechado e 

supervisionado pelas monitoras. Segundo regimento escolar, o aluno poderá ter no máximo 3 (três) atrasos de no 

máximo 15 minutos e quando o atraso exceder a 15 minutos a entrada do aluno não será permitida, exceto em 

casos excepcionais. Após os 3 (três) atrasos, os pais serão chamados. 

 

Educação Infantil 

Manhã Tarde 

Entrada: as portas da Instituição serão abertas a partir 

das 7 horas. Todos os alunos serão recepcionados na 

sala de recepção. 

Entrada: os alunos serão recepcionados a partir das 13 

horas. Todos os alunos serão recepcionados na sala de 

recepção. 

Saída: as atividades pedagógicas encerram-se às 

11h55min. Os pais deverão esperar seus filhos na área 

de convivência. 

Saída: as atividades pedagógicas encerram-se às  

17h40min. Os pais deverão esperar seus filhos na área 

de convivência. 

 

ORIENTAÇÕES: 

• Orientamos que os alunos cheguem, no máximo,10 minutos antes do horário de início das aulas( 07:20hs - 

turno manhã e 13:05hs - turno tarde), dirigindo-se para a sala de recepção  onde a professora responsável pela 

turma estará aguardando. 



                                                           
•  Não é permitida a entrada de pais ou responsáveis nas salas de aula; 

• Em caso de atraso ou da necessidade de saída antecipada, os pais deverão informar e dirigir-se à 

coordenação, para que o andamento da aula não seja interrompido; 

• Ao término das aulas, os alunos não poderão permanecer no espaço escolar, já que a escola está 

organizada para atendê-los, adequadamente, somente no horário escolar; 

• Nas áreas de trânsito e estacionamento, próximas ao colégio, solicitamos o máximo de cuidado respeitando 

a sinalização e evitando acidentes. 

• Os pais e/ ou responsáveis que precisam aguardar os alunos, deverão utilizar a área de convivência para 

este fim; 

• As quadras esportivas bem como o Espaço Kids também são ambientes de aprendizagem, logo, os pais 

que necessitam aguardar seus filhos durante as atividades desenvolvidas nesses espaços, deverão aguardar na 

área de convivência. Não será permitido permanecer junto ao local da aula, para melhor andamento da atividade. 

Solicitamos observância a esta solicitação. 

• A entrada e saída dos alunos do Turno Complementar, deverá ser feita seguindo as mesmas orientações. 

• Para que os alunos tenham condições adequadas e favoráveis ao rendimento escolar, enfatizamos a 

necessidade da supervisão e incentivo dos pais no sentido de trazerem sempre os materiais solicitados, da 

organização dos seus pertences, bem como ressaltamos a importância do acompanhamento, sistemático, dos 

estudos em casa.  

• A escola é conveniada ao Sistema Educacional Anglo e a apostila, quando enviada para casa, deverá ser 

trazida novamente, conforme a solicitação e/ou orientação da professora. 

•  É importante que as crianças desenvolvam o hábito de participar de todos os momentos propostos no 

período escolar. Para que isto ocorra, solicitamos que os horários de chegada e saída sejam respeitados, já que o 

planejamento pedagógico é organizado em momentos que contemplam sequências importantes para que o aluno 

possa acompanhar com tranquilidade e envolvimento todo o processo educacional, que é diário. 

 

Atendimento aos Pais 

 

• Na hora da entrada e/ou saída da aula, é importante que os pais não solicitem o atendimento individual da 

professora, já que ela está dedicada à turma e à organização da rotina escola. A solicitação de atendimento deverá 

ser feita com antecedência através da agenda ou na secretaria do colégio, evitando a permanência de pais no 

saguão, tanto na chegada quanto na saída. 

 

Agenda escolar 

 

• No início do ano letivo, cada criança receberá uma agenda escolar que deverá ser preenchida com os 

dados de identificação atualizados. Esta, deverá permanecer diariamente na mochila, pois toda comunicação para 

os pais e destes para a professora será realizada através de bilhetes na agenda. Os bilhetes, encaminhados aos 

pais, deverão ser assinados, para que a professora tenha a confirmação de que os pais estão informados e cientes. 

Solicitamos, portanto, aos pais, o acompanhamento diário da agenda. 

 

 

Redes Sociais 



                                                           
 

• Para preservar a convivência de alunos e professores, solicitamos que a comunicação referente a assuntos 

escolares, não se realize por meio de redes sociais individuais. A comunicação escola/família sempre se dará via 

agenda escolar e/ou aplicativo do Colégio. 

 

Uniforme escolar 

 

• Os alunos devem estar uniformizados sempre que entrarem no colégio, inclusive no turno inverso às suas 
aulas, para realização de atividades como pesquisa na biblioteca, laboratório de saúde, de informática, clubes, etc.. 
Solicitamos aos pais a colaboração em observar que seu filho esteja sempre uniformizado. Todo uniforme deverá 
estar devidamente identificado com o nome completo do aluno. Não nos responsabilizamos por eventuais perdas. 

•  O colégio orienta a utilização de calçados seguros (tênis, sapato ou bota) para evitar acidentes. Nesse 

sentido, destaca que não são aceitos calçados inseguros (chinelos, sandálias soltas, sapatos com saltos, ou 

similares) no ambiente escolar 

• Nas aulas de Educação Física, além do uniforme, é obrigatório o uso de tênis e cabelo preso (caso seja 

comprido). Solicitamos o cuidado na escolha do tênis, que deverá ser adequado às práticas esportivas escolares. 

Algumas orientações importantes: tênis com cadarço, sem rodinhas e demais acessórios ou materiais que possam 

oferecer riscos à criança. 

• Em função do espaço externo do colégio ser bastante arborizado recomenda-se uso de repelente. 

 

Objetos Pessoais 

 

• O colégio não se responsabiliza por objetos pessoais, incluindo-se, os aparelhos celulares, fotográficos, 

sonoros e similares, bem como peças de vestuários e brinquedos. 

• É vedado o uso de telefones celulares e/ou aparelhos eletrônicos, sem a devida autorização do professor. O 

uso indevido acarretará no recolhimento do aparelho. 

 

Período de adaptação 

 

• O período de adaptação escolar é de fundamental importância para que crianças, pais e professores 

possam criar um vínculo gradativo, através de um elo de confiança e afetividade. Para isso, professores e equipe 

pedagógica realizam as adaptações necessárias para esse tempo de início de ano letivo, orientando as famílias com 

os manejos adequados para a ocasião, de acordo com a necessidade individual de cada aluno. 

• Acreditamos ser essencial a tranquilidade dos pais, deixando seus filhos nos primeiros dias de aula com a 

professora, para que ocorra a integração e vínculo entre eles. 

• Caso seja necessário a permanência dos pais na escola, neste período de adaptação, haverá local e horário 

apropriado para este momento que será orientado pela psicóloga e ou coordenação pedagógica. 

 

Lanche 

 

• O lanche deve ser uma refeição saudável, equilibrada e simples. O ideal é variar, de acordo com o gosto da 

criança e incluir frutas frescas, pão, bolo, cereais, sucos, etc. O aluno deverá trazer as frutas higienizadas de casa. 



                                                           
Os recipientes (potes, garrafinhas) serão guardados na geladeira, caso seja conveniente. Os utensílios (colher, 

garfo,...), se necessários, deverão vir de casa. Cada criança deverá trazer os seus quando precisar. Todos esses 

objetos deverão vir devidamente identificados como nome do aluno. 

 

Comemorações 

 

• A turma comemora com o aniversariante o seu dia especial, realizando uma homenagem. Porém, não será 

permitida a troca de presentes, lembrancinhas, comes e bebes no ambiente escolar. 

• As festas, homenagens, uso de fantasias, amigo secreto, lanches coletivos, só poderão acorrer com a 

autorização da direção/coordenação da escola, considerando os princípios e valores da instituição e o planejamento 

de cada nível de ensino. 

 

Biblioteca 

 

• Os alunos frequentam a biblioteca semanalmente e fazem a retirada do(s) livro(s) de sua escolha. O dia de 

cada turma será informado aos pais, através de horário, na agenda escolar nas primeiras semanas de aula. 

Solicitamos o acompanhamento dos pais quanto ao aproveitamento do momento da leitura e cuidado do(s) livro(s), 

bem como a devolução do mesmo nas datas previstas. O aluno que não efetuar a devolução dos livros não poderá 

fazer a retirada semanal. Caso o aluno extravie o livro, este será cobrado da família. 

 

Tema de casa 

 

• A orientação, acompanhamento e estímulo dos pais na realização dessas atividades, orientando as crianças 

para a própria descoberta, para o capricho e dedicação, favorece a organização individual da criança e, 

consequentemente, a construção de seu conhecimento (importante: os pais não devem realizar o tema de casa de 

seus filhos, porém, é necessário que acompanhe e estimule o desenvolvimento e o cumprimento destas tarefas 

quando assim ocorrer). 

 

Saídas culturais e de estudo 

 

• Fazem parte do currículo escolar as saídas de campo e viagens de estudos. Os pais ou responsáveis 

estarão recebendo, antecipadamente, uma circular contendo a data, horário, objetivos, custos e ficha de autorização 

para o evento específico. 

 

Saúde 

 

• Quando a criança apresentar sintomas de febre, náusea, diarreia ou outra indisposição durante o período de 

aula, os pais serão imediatamente comunicados para retirá-los da escola, afim de tomarem as providências 

cabíveis. Caso a criança apresente os sintomas acima mencionados ou alguma doença infectocontagiosa, ela 

deverá permanecer em casa, pois, nesse momento, estará necessitando de atenção especial e de lugar adequado 

para sua recuperação. 

 



                                                           
Frequência 

 

• A falta frequente à escola e as chegadas tardias causam prejuízo ao processo de integração, 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. Os pais deverão justificar as faltas das crianças diretamente à 

coordenação pedagógica. Em caso de doença, solicitamos a gentileza de comunicar a escola e apresentar o 

atestado médico. 

 

Agradecemos a atenção e confiança depositadas no Colégio Dom Alberto. Temos certeza de que todos, 

família e escola, trabalhamos juntos para a melhor educação e processo de aprendizagem de seus filhos, 

nossos alunos. 

 

Equipe Pedagógica 

Dom Alberto Infantil 

 

 

 

 

 


