
 

 

 

 

 

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

 

OREINTAÇÕES PARA A FAMÍLIA E O ALUNO 

 

 

2016 

 

Horário das aulas: 

 

HORÁRIOS 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Maternal, Infantil 1, Infantil 2, Infantil 3) 

ENSINO FUNDAMENTAL 

(1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano) 

Matutino Vespertino Matutino Vespertino 

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída 

7h  11h15 13h 17h15 6h55 11h30 13h 17h30 

 

 

 

 



1. 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. 

 

2. Aniversários: 

 Educação Infantil: 

  A comemoração é realizada no horário do lanche. A professora deve ser avisada 

com, pelo menos, dois dias de antecedência. Enviar bolo, vela, suco e uma bandeja 

de salgadinhos/docinhos, assim como pratinhos, garfinhos e copos descartáveis. 

Não é permitido enviar convites e trazer enfeites (toalhas, chapeuzinhos, 

lembrancinhas e bexigas). 

 Educação Infantil e EF1 (1º ao 5º ano): 

 Convites para comemorar aniversário, apenas serão entregues quando o aluno 

trouxer para todos os alunos da sala.  

 

3. Avaliação: 

 Educação Infantil e 1º Ano:    

 O processo de avaliação é diário, através das atividades desenvolvidas e o 

resultado é divulgado através de relatórios trimestrais, 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. 

 

4. Biblioteca:  

 Disponível para retiradas e consultas de livros. 

 Horário de funcionamento da Biblioteca do DCA: 7h00 às 17h30. 

 Atraso na devolução do livro emprestado acarretará pagamento de taxa diária, na 

tesouraria. 

 

 

 

 

 

 



5. Brinquedos e Similares: 

  Os brinquedos, vindos de casa, não devem fazer parte da rotina diária do aluno. O 

brinquedo pode ser trazido mediante comunicado na agenda ou circular por e-mail, 

especificando o dia e o tipo de brinquedo. Orientamos que estejam identificados 

com o nome completo da criança. O Colégio sugere brinquedos que possam ser 

compartilhados e não recomenda aparelhos eletrônicos ou brinquedos que 

representem perigo de quedas, como skates, patinetes, patins, tênis de rodinhas. 

 

6. Calendário Escolar 2016  

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

ALTA. 

 

7. Contato Escola Família: 

  Os contatos com a família são regularmente realizados por meio de circulares e 

bilhetes enviados pela agenda ou pelo e-mail dos pais cadastrados na secretaria. 

Além das reuniões trimestrais, a coordenação e/ou orientação está à disposição 

para atender aos pais, responsáveis ou profissionais que acompanham os alunos 

mediante agendamento. Para que não haja interrupção na comunicação, solicitamos 

que seja informada à Secretaria do Colégio a mudança de endereço eletrônico, de 

residência ou de telefones. 

 

8. Dispensa de Alunos:  

  Para melhor andamento das atividades e desenvolvimento do aluno, a saída 

antecipada deve ser evitada. Quando for inevitável é necessário ser comunicado na 

agenda e, em casos emergenciais, telefonar para a coordenação. Os pais e 

responsáveis, ao chegarem, deverão informar a recepcionista da saída do filho e 

aguardá-lo na recepção.  

 

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

www.domboscopira.com.br = informações atualizadas sobre os colégios.           

www.academicoweb.com.br/dbca.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 e relatórios: 

   Serão divulgados, conforme calendário escolar aos pais/alunos, através do site: 

www.academicoweb.com.br/dbca.asp  

Educação Infantil e 1º ano = relatório trimestral. 

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. 

 



11. Lanche: 

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

Qualquer esclarecimento entrar em contato através do telefone: 30-357380. 

 

12. Material e Objetos Perdidos:   

  As peças do uniforme e os pertences do aluno devem ser identificados com o 

nome completo, pois em caso de esquecimento, perda ou extravio podem ser 

localizados mais facilmente. Se alguma peça de uniforme, material ou pertence for 

encontrado ou levado por engano, solicitamos que seja devolvido na Recepção do 

Colégio. Ao final de cada semestre os itens que permanecerem no espaço “achados 

e perdidos” serão doados a entidades assistenciais. 

 

13. Regimento Escolar: 

  Disponível para consulta na secretaria do colégio. 

 

14. Saúde: 

  O aluno que apresentar indisposição ou sintomas de alguma doença 

infectocontagiosa deve permanecer afastado do ambiente escolar, seguindo 

orientações do médico que acompanha o caso, e a escola deve ser comunicada. 

Para que o aluno possa retornar às atividades escolares, deverá apresentar o 

atestado médico constando estar apto a frequentar o ambiente escolar. E só 

ministramos medicamentos no Colégio mediante prescrição médica. Na agenda, 

deverá constar as orientações sobre dosagem e horários, assim como a assinatura 

do responsável. 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

Coordenação Pedagógica: sueli.alves@domboscopira.com.br 

(EI – RAMAL 158) 

Orientação Educacional: andrea.alves@domboscopira.com.br  

(EI e EF1 – RAMAL 115 e 159) 

Coordenação Pedagógica: ana.vasconcellos@domboscopira.com.br  

(EF1 – RAMAL 168) 
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