
 

COMUNICADO Nº 14/07 

                     

 

Manual da Família - 2019 
 

UNICADO Nº 14/ 

 

Senhores Pais da Educação Infantil e Primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 

Bem- vindo ao Colégio Integrado! 

 

Neste pequeno informe, tratamos de alguns assuntos importantes sobre nossas normas, nossa             

filosofia e rotinas para que vocês possam aproveitar melhor o que temos a oferecer: UM ENSINO DE                 

QUALIDADE! 

 

 

Nossa Missão: 

O Colégio Integrado tem como missão contribuir para o processo de formação integral e              

humanística dos educandos, para que possam atuar na sociedade como cidadãos éticos, solidários e              

participativos. 

 

 

Corpo administrativo: 

  

            Direção Administrativa e Pedagógica   

 Ricardo Caminada -  adm@integradoedu.com.br  

   

 

Coordenação Pedagógica(Infantil e Fund. I ) -   integrado.thais@gmail.com  

Thais Angela de Almeida Pina 

 

Coordenação Pedagógica(Fund.II e Médio) – integradoorienta@gmail.com  

Ivone Turtera Dubugras 

Rita Bueno 

 

 

Administrativo:  

           Andresa – (RH/Financeiro) admfin@integradoedu.com.br 

           Monica – (Financeiro) admf2@integradoedu.com.br 

Cristiane - (Secretaria)  secretaria@integradoedu.com.br 

Thainá – (Atendimento aos Pais) integrado@integradoedu.com.br 

 

 

Funcionários:   

Jair (Supervisor Administrativo)Antônio e Carlos ( Portaria)  

Vany, Fatima, Ana Paula e Flávia(Limpeza).  

Jairo ( Cantina ) Adriana e Sandra (Cozinha). 

Nely, Adriana, Letícia, Raquel (Inspetoria/ auxiliar). 

Roger (Tecnologia). 

Ana Matilde – Nutricionista. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO 

 Portaria: Segunda à sexta-feira das 06h30 às 18h 

 Secretaria Segunda à sexta-feira das 07h00 às 18h 

 Horário de Aulas: 

      Manhã: Educação Infantil: 7h30 às 12h. 

      Ensino Fundamental I (1º ao 5ºano) – 07h às 12h. 

      Ensino Fundamental II (6º ao 9ºano)– 7h às 12h30. 

      Ensino Médio – 07h às 13h20. 

      Tarde: Educação Infantil: 13h às 17h30h. 

      Ensino Fundamental I (1º ao 5ºano) – 13h às 18h.  

      Integral: 7h às 18h. 

 

 

 

 

  

1 – Reunião com Pais e Professores 

 

As reuniões da Ed. Infantil, acontecem a cada final de semestre. 

Para os alunos do 1º ano, as reuniões acontecem ao final de cada Trimestre. 

Os pais podem marcar horário com as professoras sempre que se fizer necessário para tratar de assuntos 

referentes a seus filhos. 

As professoras podem solicitar um horário para reunião, se houver necessidade. 

Além disso, temos reuniões em dia e horário que serão oportunamente comunicados. 

No dia a dia utilizem a agenda para comunicação com as Professoras, evitem comunicação na entrada da 

sala, pois esse momento é destinado ao atendimento aos alunos que estão chegando. 

 

 

2 – Aulas Extras 

Música: Profª Ana Lia (infantil) 

Música: Profª Ana Maria (1º ano) 

Inglês: Profª Simone (1º ano) e Maria Paula (Ed. Infantil) 

Arte: Profº Tiago (Ed. Infantil) 

Arte: Profº Janete (1º ano) 

Educação Física: Profª Dani(Infantil)  e Profº Mateus (1º ano) 

 

3 – Turmas  

O material didático acompanha e respeita o desenvolvimento da criança.  

- Maternal 1 fase 2 (2 anos) –  

- Maternal 2 (3 anos) –  

- 1º Estágio (4anos) –  

- 2º Estágio (5 anos) –  

 

- 4 – Brinquedos: 

Visando integrar melhor os alunos e incentivar a socialização e a cooperação, os alunos da Ed. Infantil e 

1º ano desfrutam do “Dia do Brinquedo” 

Trazer somente às 6ªs feiras e será usado em horário combinado entre as crianças e as professoras.  

Pedimos a gentileza de evitar brinquedos com peças pequenas, de grande valor afetivo e/ou financeiro, 

eletrônicos e sugestivos de armas. 

É muito importante que os pertences das crianças estejam devidamente identificados. 

 

5 – Aniversários 

Poderão ser comemorados no próprio dia do aniversário (agendar com antecedência, com a professora) 

Para essa comemoração não serão distribuídos convites nem presentes entre os alunos. 

A comemoração na sala é realizada apenas com os colegas da classe, no horário do intervalo, portanto, 

não é permitido a participação da família neste momento. 

Em caso de festa particular fora da escola permitimos que os pais distribuam os convites no colégio, 

desde que todas as crianças da sala sejam convidadas. 
- Solicitamos aos pais para que nas festinhas no colégio, não enviem refrigerantes - 

 

6 – Para o bom andamento dos trabalhos, solicitamos a observância do seguinte: 

a) Pontualidade: Lembramos que nossas atividades são programadas com objetivos educacionais 

pré-definidos e os atrasos atrapalham o andamento de nossas atividades. Contamos com a pontualidade 

dos senhores ao trazerem seus filhos para o colégio. 

b) Os Pais do Berçário deverão retirar os bebês em sala, os demais alunos, sairão com as professoras em 

fila até a porta. (respeitando o término da aula). 

c) Solicitamos que, qualquer recado para a professora, fazê-lo via agenda, pois no horário de entrada a 

educadora necessita estar com  todos os alunos ficando impossível dar atenção aos pais.  

d) Uso diário de uniforme com nome marcado. 

 

 

 

 

 

 

e) Tarefas de casa – realização e valorização para se iniciar o hábito de estudo. 



f) Material de uso diário (verificar diariamente a mochila antes de sair de casa) 

g) Biblioteca – Uma vez por semana, os alunos levarão para casa um livrinho de história, que deverá ser 

socializado com a família e devolvido em data combinada. 

h) A agenda, deve ser entregue na sala de aula  pelo aluno, solicitamos que deixem essa tarefa para ele, 

a fim de desenvolvermos a liderança individual e a responsabilidade de cada criança.  

 

 

 

  

7 – Lanche 

 

Incentivamos a formação de hábitos saudáveis de alimentação. 

A partir do  Infantil 2, o lanche é livre, os alunos poderão trazer de casa utilizando uma lancheira ou fazer 

uso da Cantina. 

Para alunos do Berçário e Infantil 1 o lanchinho é oferecido pela escola. 

 

Balas e salgadinhos tipo chips devem ser abolidos do lanche. Recomendamos frutas, sucos, biscoitos e 

bolachas sem recheio, pães, bolos, salgados ou doces caseiros. 

 

 

8 – Cantina 

A Educação Infantil e Primeiro Ano possui um projeto de lancheira saudável, portanto,  há um combinado 

de doces somente de sexta-feira. 

A Cantina poderá ser utilizada sempre que necessário, recomendamos que os senhores pais tomem 

conhecimento dos alimentos e preços oferecidos neste ano, para melhor orientarem a criança em seus 

pedidos.  

Pedimos que façam a aquisição de fichinhas antes do horário de aula. 

 

 

 

9 – EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: 

O Colégio Integrado acredita que a tecnologia pode potencializar ações de ensino e             

aprendizagem. Desta forma, dispomos de recursos para estimular e dinamizar suas atividades do dia a               

dia, visando assim um melhor aproveitamento dos conteúdos. Façam o melhor uso dessas ferramentas: 

● www.integradoedu.com.br . Você pode encontrar acesso a todos os outros portais            

além das informações da escola, propostas, eventos, etc. 

● www.coc.com.br: Completo portal na Internet que funciona como uma extensão da           

escola, possui inúmeros ambientes para atividades virtuais como plantão on-line, biblioteca virtual, e             

muitas outras possibilidades sem qualquer restrição de horário durante todo o ano letivo. Cada aluno               

receberá sua senha e login para acessar. 

 

10- UNIFORME 

É OBRIGATÓRIO O USO DE UNIFORME COMPLETO 

O uniforme deve ser identificado, diminuindo a possibilidade de extravios. Caso o aluno venha sem               

uniforme completo, será encaminhado à Coordenação.  

Para as aulas de Ed. Física, é indispensável e obrigatório o uso de tênis. 

 

11 – Medicamentos  

Medicamentos: Sempre que a criança tenha medicamentos para tomar no horário de aula, as 

embalagens deverão ser identificadas com o nome do aluno, dosagem e horário, entregues pelo 

responsável diretamente aos professores ou auxiliares, para que sejam devidamente administrados. 

 
 

12 – Projetos: 

  Balé e Dança – a partir do 1º estágio. 

  Capoeira – a partir do maternal 2. 

  Futebol – a partir do 1º estágio. 

  Jogos Cooperativos/ motricidade  – a partir do maternal 2. 

  Robótica –1º e 2º ano (Máquinas com Lego) 

                 3º ao 5º ano – ( Criação de animais robóticos, máquinas e mecanismos, utilizando conceitos 

de mecânica combinados com a linguagem de programação – Kit Lego ou PET ) 

  Violão- a partir do 1º ano 

  Xadrez - a partir do 1º ano 

  Voleibol -   a partir do 3º ano  

  Circo – a partir do maternal 2. 

   
 

 

 
 
 
 
  

13 – Área de embarque e desembarque de alunos:  

http://www.integradoedu.com.br/
http://www.coc.com.br/


 

 

→ O sistema de entrar com o carro para deixar e pegar o (a) filho (a) na porta da escola, contribui com                      

a tranquilidade dos pais, mas para isso, é necessário ser eficaz, portanto, não é permitido estacionar                

nesse local.  
Pais dos alunos de berçário que necessitam entrar no colégio para deixar ou pegar os bebês, devem                 

evitar os horários de entrada e saída dos alunos, caso contrário estacionem pela recepção central (em                

frente a escada).  

→ Outro agravante que faz com que demore um pouco, é o embarque e desembarque de crianças                 

pequenas, nesse momento, não é possível despedidas longas ou parar para levar a criança até a sala de                  

aula. Casos assim ou outros parecidos, solicitamos aos pais que estacionem o carro do lado de fora do                  

colégio e entre com seu filho(a) pela via de pedestre. 

→ Lembramos que estamos dentro de um espaço escolar, que, devemos entrar e sair com velocidade                

reduzida  e muita atenção.  

→ Aos pais, todo o cuidado com seus filhos nesse momento, não deixando que os pequenos transitem                 

pelo espaço reservado aos carros. 

→ Saídas e entradas fora do horário de aula também devem ser dirigidas à recepção principal, isso                 

sempre acontece com alunos do período integral ou alunos que vão ao médico ou ouutras               

particularidades. 

Segue abaixo os horários que o portão permanecerá aberto para embarque e desembarque de alunos: 

 

◘ 6:40 às 7:50* 

◘ 11:55 às 13:20* 

◘ a partir das 17:25  

 

*Após esses horários, entrada somente pela recepção. 

 

 

 

 

                                Como a família pode ajudar seu filho na escola  

 

- Valorizar a escola e o estudo, comparecendo às Reuniões/ Encontros de Pais e Professores e às 

Entrevistas agendadas com a coordenação, para acompanhamento dos registros de desempenho e 

conduta escolar, incentivando a autonomia do aluno.  

- Estamos sempre à disposição para sugestões ou críticas que possamos adotar em nosso dia-a-dia para 

melhorar o andamento do trabalho, de maneira justa e atendendo a todas as crianças igualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele.”  

                                                                                                   Provérbios 22.6 


