Colégio "O BOSQUE"
Ensino Fundamental e Médio
INFORMATIVO – 26/01/2019
Prezados Pais e Responsáveis,
Acreditamos que a existência de normas e regras e o respeito a elas são fatores imprescindíveis para a educação
individual e coletiva, pois contribuem para uma convivência escolar saudável, produtiva e organizada, necessária para a
boa formação de nossos alunos. Neste sentido, não podemos prescindir da efetiva colaboração e da parceria família –
escola.
1.

Horários de aula: Para que possamos organizar o trabalho com nossos alunos e proporcionar um melhor

aproveitamento das propostas didáticas feitas a cada dia, solicitamos que esses horários sejam respeitados.
2º e 3º ano - manhã

4º e 5º ano - manhã

Início das aulas: 7h50

Início das aulas: 7h

Término das aulas: 12h20

Término das aulas: 12h20

2º e 3º ano - tarde

4º e 5º ano - tarde

Início das aulas: 13h

Início das aulas: 13h

Término das aulas: 17h30

Término das aulas: 18h20

 A tolerância para a CHEGADA ATRASADA é de 10 minutos. Passado esse tempo o aluno aguardará na secretaria
para entrada na segunda aula e assinará ocorrência de atraso. O 4º atraso no mês não dará direito ao aluno de
assistir às aulas do dia. A tolerância é importante se não houver benevolência.
2. Atraso de saída: A Escola tem auxiliares que ficam 30 minutos após o horário de saída. Após este
horário não contamos com pessoal especializado para tomar conta dos alunos, portanto, evitem atrasos.
3. Saída antes do horário: Se o (a) aluno (a) necessitar sair antes do horário, tal fato deve ser comunicado à
Secretaria, ou via agenda.

4. Uniforme: O uso do UNIFORME É OBRIGATÓRIO, podendo ser solicitado a presença do responsável na escola,
caso o aluno venha sem o mesmo.
 Quanto ao calçado é permitido apenas o uso de tênis. Não é permitido o uso de botas ou sapatos e sandálias.


4.1 Educação Física: camiseta regata, bermuda e kit higiene (uma nécessaire contendo uma saboneteira e
uma toalhinha de mãos) para higiene pessoal. Visando o bem estar de seu filho, providenciar Atestado Médico.

5. Material escolar / mochila: Apresentar todo o material de acordo com o horário do dia. Não trazer nenhum objeto de
valor e/ou brinquedo às aulas.
Materiais utilizados diariamente: cadernos, lápis coloridos e de escrever, régua, borracha, apontador, tesoura, colas,
agenda e pasta de atividades.
A faxina diária da mochila é importante, pois garante a organização do material e a retirada de objetos
desnecessários. Solicitamos que a família fique atenta a possíveis roupas ou quaisquer objetos que não pertençam à
criança, mas que apareçam entre seus pertences.
Uma conversa sobre as condições em que determinados empréstimos foram realizados – às vezes sem a autorização
dos adultos – tem sempre valor educativo e muito contribui para o desenvolvimento moral dos nossos alunos.

 Livros: - 2º e 3º anos: Etiquetar os livros e encapá-los com Contact transparente.
- 4º e 5º anos: As apostilas do Sistema Uno veem acondicionadas em uma pasta. Etiquetar cada apostila e mantê-las
na mochila. Iniciaremos o trabalho com os livros no dia 04/02/2019.
 Cadernos: - 2º anos e 3º anos – Após serem etiquetados, deverão ser encapados com plástico grosso ou Contact
transparente.
- 4º anos - Cada disciplina terá um caderno: Português e Matemática (de 100 folhas), Ciências, Inglês, História e
Geografia (de 50 folhas). Encapá-los com plástico grosso ou Contact transparente e etiquetá-los.
- 5º anos - Cada disciplina terá um caderno: Português, Matemática, Ciências, Inglês, História e Geografia, encapá-los
com plástico grosso ou Contact transparente e etiquetá-los.

6. Agenda escolar: Por meio da agenda, você e sua família encontrarão informações importantes e necessárias e
poderão manter contato direto com a Escola. Os pais devem assinar os bilhetes, sempre que a mesma for para a casa,
com isso, a professora terá o controle que estão cientes do comunicado.

7. Tarefa: Como complemento de trabalho desenvolvido em sala de aula, as tarefas dos 2º e 3º anos serão anotadas
diariamente no Caderno de Tarefa. Os alunos dos 4º e 5º anos anotarão na agenda e apresentarão na próxima aula
referente à disciplina ou no dia solicitado pela professora.
7.1 Tarefa online: Diariamente serão postadas via site do Colégio, podendo ser vizualizada através de Usuário e
senha.

8. Avaliações: Serão marcadas com antecedência. A circular que será enviada via agenda. Será atribuída a nota de 0 a
10 às avaliações mensais, trimestrais e atividades diversas.
A Ausência em Avaliações Trimestrais deverá ser solicitada pelo responsável junto à Secretaria num prazo máximo
de 48 horas. Pede-se que seja apresentado um atestado.
A data e o horário da substitutiva serão informados via agenda pelo professor. Todo final de trimestre será enviada
para casa a pasta com avaliações para que os pais e/ou responsáveis tomem ciência.
9. Recuperação Contínua e Paralela: Trata-se de uma medida pedagógica de extrema importância, por corrigir as
dificuldades de aprendizagem do aluno em tempo hábil, simultaneamente ao processo em que ocorrem evitando que o
aluno chegue ao final do ano com defasagens maiores. Ficam automaticamente convocados para esse processo os
alunos que apresentarem defasagem no aprendizado em uma ou mais disciplinas no decorrer do trimestre. A
Recuperação Paralela ocorrerá fora do horário escolar (período inverso) de forma suplementar.
Atenção: a Recuperação Paralela se processa da seguinte maneira:

Quando o aluno atingir os objetivos mínimos necessários no processo de Recuperação Paralela, seu conceito será
alterado para nota “7,0” (sete), representando a sua recuperação. Caso contrário, prevalecerá a nota maior.
No período de Recuperação Paralela, a presença do aluno é OBRIGATÓRIA. Comparecer uniformizado.

10. Trabalhos e atividades diversas: Deverão ser entregues nas datas pré-estabelecidas pelo professor. Se forem
entregues com atraso, a nota será no máximo 7,0. Caso o aluno não entregue o que foi solicitado, ficará sem nota.
11. Critérios para promoção: Para aprovação o aluno deverá apresentar média aritmética igual ou superior a “ 7,0”
(sete), entende-se por média aritmética a média resultante das notas dos três trimestres do ano letivo.

12. Recuperação Final: A recuperação intensiva possibilita que o aluno trabalhe com os conceitos básicos não
assimilados durante o ano letivo.

13. Aulas de Apoio: Os alunos com dificuldade de aprendizagem serão convocados para as Aulas de Apoio. O horário
será enviado pela agenda do aluno.

14. Integral: A organização do material será feita pelos alunos, com a orientação da professora observando o horário de
aulas.

15. Recreio: Duração de 20 minutos. Trazer lanche de casa ou adquirir na cantina.
16. Aniversário: Os alunos poderão trazer somente saquinhos com lembrancinhas. Cantaremos “parabéns” na classe.
A entrega de convites deve ser feita de forma particular, para não haver constrangimento, caso não seja para todos da
classe.

17. Boletim escolar: O boletim será disponibilizado via site do Colégio através de Usuário e senha.

18. Contatos telefônicos: Colégio: 4451-1733 / Tia Tata: 9 9992-0043

Professores / Disciplinas (2º ao 5º anos):
2º anos: Profa. Fabiana Alves Tovani

4º e 5º anos:

Profa. Luara Sparapani
3º anos: Profa. Fabiana Alves Tovani

Português – Profa. Maristela Matheos

Profa. Luara Sparapani
Inglês – Profa. Carla R. Ament

Matemática – Profa. Aline A. Greco Revorêdo

Arte - Profa. Ana Luísa Serrain

Ciências – Profa. Suelen Medeiros

Ed. Física – Prof. Carlos Eduardo Bernardi

Hist./Geog. – Profa. Marina Pereira

Integral – Profª Isabel Cristina Niza

Inglês – Profa. Juliana Muraro
Arte - Profa. Ana Luísa Serrain
Ed. Física – Prof. Carlos Eduardo Bernardi

Integral – Profª Isabel Cristina Niza
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