
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 (1º. AO 5º. ANO) 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A FAMÍLIA E O ALUNO 

 

2015 

 

Horário das aulas: 

 Entrada Saída 

Educação Infantil 13h00 (na sala) 17h20 

1o. ano 13h00 (na fila) 17h20 

2º. ao 5º. ano 13h00 (na fila) 17h30 

Obs. 
1. De preferência, chegar 10 minutos antes; 
2. Horário da saída: após o  horário limite será cobrada uma taxa de R$12,00 a cada 30 (trinta) minutos 

de atraso, conforme previsto no Contrato. 
 

 

 

 

 



1. Adaptação Escolar: 

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

2. Agenda Escolar: 

- Será fornecida pelo Colégio; 
- O Colégio conta com a parceria das famílias no acompanhamento diário da agenda escolar que é uma 
ferramenta de comunicação importante entre família e escola. 
- EF1(1º ao 5º ano) – o aluno deve mostrar a agenda para a professora, quando houver recado dos 
pais/responsáveis. 
 

3. Aniversários: 

Educação Infantil: 
- combinar antecipadamente com a professora; 
- a comemoração deverá ocorrer somente com os alunos da sala, sem a presença de irmãos ou familiares; 
- trazer somente bolo. 
Educação Infantil e EF1(1º. ao 5º. Ano): 
- convites para comemorar o aniversário, apenas serão entregues quando o aluno trouxer para todos os 
alunos da sala; 
- os pais/responsáveis entregam para os possíveis amigos de outras classes, fora do horário de aula; 
- o Colégio não fornece listas com o telefone dos alunos; cada aluno escreve seu telefone em uma lista e 
passa para os amigos, exceto na educação infantil onde os próprios pais devem solicitar aos demais pais 
seus telefones se necessário for. 
 

4. Avaliação: 

Educação Infantil e 1º. ano – EF1: 
- O processo de avaliação é diário, através das atividades desenvolvidas e o resultado é divulgado através de 
relatórios semestrais, no site: www.academicoweb.com.br/dba.asp , com a senha e o login já informados pela 
secretaria. 
 
2º. ao 5º. ano – EF1: 
- As atividades avaliativas ocorrem conforme o desenvolvimento dos conteúdos e são devolvidas aos alunos, 
após a correção. 
 

5. Banheiro: 
 

- Os professores combinarão com os alunos as regras para o uso do banheiro, evitando saídas 
desnecessárias. 
- Os pais devem avisar, através da agenda, se o aluno necessitar de mais saídas. 
 

6. 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. 

 

http://www.academicoweb.com.br/dba.asp


7. Brinquedos e Similares: 

- Educação Infantil e 1º. ano: poderão trazer toda sexta-feira;  
- 2º. ao 5º ano: somente quando solicitado pela equipe pedagógica; 
- O Colégio orienta para não trazer brinquedos como: patins, skates, brinquedos eletrônicos e brinquedos de 
grande valor financeiro e/ou emocional; 
- O brinquedo/jogo deverão estar identificados com o nome do aluno; 
- Os alunos poderão, diariamente, trazer jogos educativos e simples (ex. jogo de memória, dominó) para 
brincar com os amigos no intervalo. 
 

O Colégio não se responsabilizará pelos brinquedos eventualmente danificados ou perdidos. 

8. Calendário Escolar 2015 

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

9. Circulares: 

- Serão enviadas por e-mail, mantenha o cadastro atualizado na secretaria. 
- Quando necessitar de assinatura no canhoto, será enviado pelo aluno. 
 

10. Dispensa de alunos: 
 

_ Alunos com alguma restrição de dispensa: Deixar registrado , por escrito, na secretaria do colégio, com 
a devida documentação, para conhecimento dos responsáveis pelo colégio. 

- Os pais/responsáveis devem comunicar com antecedência a professora, através da agenda; 

- Não serão aceitas as dispensas via telefone, mesmo que os pais autorizem. 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). 
 

11. 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). 
 

12. Divulgação de notas e relatórios: 

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

Educação Infantil e 1º. ano = relatório semestral; 

2º. ano                              = boletim semestral; 

3º. ao 5º. ano                     = boletim trimestral. 

Obs. Do 2º. ao 5º. ano = serão divulgadas as notas parciais, no decorrer do semestre/trimestre, antes da 
divulgação do boletim oficial. 
 

13. Lanche: 

- Enviar lanche caseiro ou optar pelo cardápio mensal oferecido pela cantina. 

http://www.domboscopira.com.br/
http://www.domboscopira.com.br/
http://www.academicoweb.com.br/dba.asp
http://www.academicoweb.com.br/dba.asp


14. Material Didático: 

- Instrumento necessário para desenvolver responsabilidade, organização e estudos. É de responsabilidade 
do aluno trazer apenas o necessário, conforme orientação das professoras e horário das atividades/aulas; 
- Não telefonaremos no caso de esquecimento de material e tarefa; 
- Materiais ou lanche esquecido: entregar na recepção do colégio, somente até às 14h30min .  

15. Material e objetos perdidos: 

- Verificar na recepção do colégio. 

16. Provas Substitutivas - 2º. ao 5º. ano: 

-  Os pais/responsáveis devem entrar em contato com a professora, informando sobre a ausência; 
-  Preencher o requerimento para agendar a 2ª. chamada  e efetuar a taxa de 2ª. chamada, na tesouraria do 
colégio. Valor de cada prova, afixado na tesouraria. 
- Não há substitutiva da 2ªchamada. 
 

17. Regimento Escolar: 

- Disponível para consulta na secretaria do Colégio. 

18. 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 . 
 

19. Reunião de pais/responsáveis: 

- As reuniões ocorrem conforme calendário divulgado e confirmadas via circular; 
- 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. 
 

20. 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: 

- Professora titular da sala de aula 

- Coordenadora Pedagógica = Vanda Helena Salera Ricci –      ef1.dba@domboscopira.com.br  

- Orientadora Educacional    = Jocimara A.F.Paes de Almeida – oef1.dba@domboscopira.com.br 

Telefone: 34373877 

http://www.academicoweb.com.br/dba.asp
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