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Horário das aulas: 

Entrada: 6h55 – 1º sinal 

Saída: 11h45 – dias com 5 aulas 

           12h30 – dias com 6 aulas 

 



Assuntos organizados em ordem alfabética. 

1. Adaptação Escolar: 

- A adaptação escolar envolve a interação família-escola. Os pais/responsáveis devem conhecer e seguir as 
instruções da equipe pedagógica. Em dúvidas, entrar em contato com a coordenação. 

2. Agenda Escolar: 

- Será fornecida pelo Colégio; 
- O aluno deve utilizá-la para agendamentos de avaliações, trabalhos, plantões e outras atividades 
pedagógicas e comunicações da família para a equipe pedagógica. 
 
 

3. Avaliação: 

6° ao 9° ano  
 - As atividades avaliativas ocorrem conforme o desenvolvimento dos conteúdos e são devolvidas aos 
estudantes após correção. Os critérios utilizados (conteúdo, objetivo, valor das questões, prazos/datas, 
outros) constam nos próprios instrumentos de avaliação. 
 

4. Banheiro: 
 

- Os professores combinarão com os alunos as regras para o uso do banheiro, evitando saídas 
desnecessárias. 
 
 

5. Biblioteca: 
 

- Disponível para retiradas e consultas de livros; 
- Horário de funcionamento da Biblioteca do DBA: 7h00 às 17h30; 
- Horário de atendimento aos pais: 7h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30. 
- Atraso na devolução do livro emprestado, acarretará pagamento de taxa diária, na tesouraria. 

 

6. Calendário Acadêmico 2015 

- Disponível para consulta no site: www.domboscopira.com.br, unidade: ASSUNÇÃO. 

7. Circulares: 

- Serão enviadas por e-mail, mantenha o cadastro atualizado na secretaria. 
- Por escrito quando necessário. 
 

8. Dispensa de alunos: 

- Os pais/responsáveis devem comunicar se possível, com antecedência a equipe de coordenação, através 
da agenda, por telefone, somente em último caso; 
-. Casos especiais serão analisados pela equipe pedagógica e direção; 
- Os porteiros não permitirão a saída de alunos sem a entrega da dispensa, assinada pela coordenação, 
auxiliar de coordenação ou pela enfermaria (em caso de emergência). 
 

 

http://www.domboscopira.com.br/


9. Canais on line de comunicação entre escola e família: 

-  www.domboscopira.com.br = informações atualizadas sobre os colégios; 
- www.academicoweb.com.br/dba.asp = boletim, relatórios, relatório de acompanhamento pedagógico, 2ª. via 
do boleto, pagamentos. O acesso é através do login e senha (entregues pela secretaria). 
 

10. Divulgação de notas: 

- Serão divulgados, conforme calendário acadêmico aos pais/alunos, através do site: 
www.academicoweb.com.br/dba.asp 
 

11. Material Didático: 

- Instrumento necessário para desenvolver responsabilidade, organização e estudos. É de responsabilidade 
do aluno trazer apenas o necessário, conforme orientação dos professores e horário das atividades/aulas; 
- Materiais trazidos pelos pais/responsáveis durante o horário das aulas poderão ser retirados pelo 
aluno durante os intervalos. 

12. Material e objetos perdidos: 

- Verificar na recepção do colégio. 

13. Provas Substitutivas - 6º. Ao 9º. Ano: 

- O estudante deve procurar pela Auxiliar de Coordenação para requerer a prova substitutiva; 
- Deve preencher o formulário recebido; 
- E recolher a taxa na Tesouraria. 
 

14. Regimento Escolar: 

- Disponível para consulta na secretaria do Colégio. 

15. Registro de Acompanhamento Pedagógico (RAP) 

- Os pais/responsáveis devem acessar periodicamente o registro de acompanhamento pedagógico no site: 
www.academicoweb.com.br/dba.asp, com o login e senha fornecidos pela secretaria. Em caso, de perda ou 
bloqueio do login e senha, solicitar para a secretaria, pelo e-mail: secr.dba@domboscopira.com.br . 
 

16. Reunião de pais/responsáveis: 

- As reuniões ocorrem conforme calendário divulgado; 
- Poderá ocorrer convocação, quando houver necessidade de intensificar o trabalho conjunto entre a escola e 
a família, para superar dificuldades referentes ao desempenho escolar dos alunos. 
 

17. Uniforme: 

- O uso do uniforme é obrigatório; 
- A descrição do uniforme está na circular entregue no ato da matrícula e está disponível  na secretaria do 
colégio. 
 

Equipe Pedagógica: 

- Coordenador Pedagógico = Juliano Luís Benoti –  juliano.benoti@domboscopira.com.br  

- Orientadora Educacional = Melissa Duran Senicato – melissa.senicato@domboscopira.com.br  
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