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“A brincadeira é o trabalho da infância” 

        Jean Piaget 

 

Srs. Pais / Responsáveis / Alunos, 

Este manual tem por finalidade informar e orientar pais e responsáveis a res-

peito dos procedimentos do Colégio Companhia do Saber, no ano letivo em 

vigor. 

 

Fale Conosco 

Setor Administrativo: 

Secretaria – seciadosaber@uol.com.br 

Financeiro – contato@colegiociadosaber.com.br 

 

Setor Pedagógico: 

Coordenação – coordciadosaber@uol.com.br 

 

Site: www.ciadosaber.com.br 

Facebook: www.facebook.com/ciadosaber/ 

Instagram: colegiociadosaber 

 

  

Secretaria: das 8h às 12 horas. 

                  das 13h às 18 horas. 

 

Educação Infantil: 

Período Pedagógico Manhã: das 8h às 12h. 

Período Pedagógico Tarde: das 13h às 17h. 

 

1. Horários: 

mailto:seciadosaber@uol.com.br
mailto:contato@colegiociadosaber.com.br
mailto:coordciadosaber@uol.com.br
http://www.ciadosaber.com.br/
http://www.facebook.com/ciadosaber/
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O uniforme é uma forma de igualar um grupo, não reduzindo o valor pessoal 

de cada um, mas sim auxiliando na identificação no que tange à união, à pro-

teção e à igualdade de direitos. 

É obrigatório o uso de uniforme completo para todos os alunos da Educação 

Infantil, inclusive durante as aulas de Educação Física. 

Além disso, solicitamos que todo o uniforme seja identificado com caneta es-

pecífica para tecido ou com etiquetas especiais. 

Malharia responsável pela comercialização do uniforme: Malharia MK, situada 

à Rua Cristiano Angeli, n°66 – Bairro Assunção – SBC / Telefone 4109-5593. 

Obs.: A escola não se responsabilizará por uniformes perdidos. Lem-

bramos que o uso do tênis diariamente se faz indispensável. 

 

  

Os principais instrumentos de comunicação entre a família e a escola são os 

informativos e os comunicados enviados pelo aplicativo ClassApp e a agenda 

escolar. 

Este elo de comunicação entre a escola e família deve ser mantido diariamen-

te. 

 

  

Toda e qualquer pessoa autorizada a retirar o (a) aluno (a), deverá constar na 

ficha de matrícula, informada pelos responsáveis. 

 

5. Documentação 

É de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis manterem atualiza-

dos telefones e endereços (inclusive os eletrônicos – e-mail), bem como do-

2. Uniforme: 

3. Agenda / Aplicativo ClassApp: 

4. Autorização de saída:  
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cumentos, relatórios e laudos médicos atualizados. Lembramos, ainda, que 

durante o mês de fevereiro, deverão ser entregues na Secretaria da escola os 

atestados médicos para a participação nas aulas de Educação Física. 

 
  

A sacolinha de higiene é adquirida na secretaria do Colégio e dentro deverá 

conter diariamente: 

1 copo;  

1 toalha;  

1 escova de dente infantil;  

1 creme dental infantil. 

Lembrando que todos esses pertences deverão estar devidamente identifica-

dos com o nome do (a) aluno (a). 

 

  

Devem ser adquiridas na secretaria do Colégio. 

Dentro da mochila deverá ser enviado diariamente: 

* pente ou escova de cabelo e uma troca de roupa. 
 

 

  

Lembramos sobre a importância de uma alimentação saudável. Para isso, 

pedimos uma atenção especial com o lanche de seu (a) filho (a). Como, por 

exemplo, frutas, sucos, todinho, bisnaguinhas, entre outros, evitando salga-

dinhos e refrigerantes. 

 

  

Toda medicação a ser ministrado aos alunos em horário letivo, o responsável 

deverá entregar juntamente com o remédio uma cópia do receituário médico. 

Em hipótese alguma serão ministradas medicações sem a devida receita mé-

dica, sendo esta uma norma estabelecida pela Vigilância da Saúde. 

6. Sacolinha de higiene: 

7. Mochila e Lancheira personalizada: 

8. Lanche: 

9. Medicação: 
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O brincar é muito importante, auxilia muito no desenvolvimento cognitivo e 

social.  

Reservamos à última sexta-feira do mês para trazer um brinquedo de sua pre-

ferência. 

 

  

Solidariedade, ética e cidadania fazem parte do cotidiano escolar. Este projeto 

conta com a participação de alunos, familiares e equipe escolar em campa-

nhas de solidariedade. 

 

12. Esportes e Cursos Extras 

O Colégio oferece modalidades esportivas e atividades optativas no período 

contrário ao das aulas. Os cursos e horários serão informados no início do ano 

letivo. 

Dependendo do curso ou atividade escolhido pelo aluno, será necessária a 

aquisição de material e/ou uniforme específico. 

 

  

A comemoração é realizada na última sexta-feira de cada mês. A coordenação 

enviará um comunicado para cada aniversariante. 

Informamos que, só entregaremos convites para festas fora da escola desde 

que todos os alunos da turma sejam convidados. 

 
  
 

É um momento muito importante e faz parte do crescimento da criança. 

As turmas do Infantil I e II levarão lição de casa de segunda à quinta-feira. 

Continuaremos com o Projeto Leitura e a Mala Viajante às sextas-feiras. 

 

10. Brinquedos: 

11. Projeto Companhia Solidária:  

13. Aniversariantes do mês:  

14. Lição de casa:  
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15. Eventos 

No decorrer deste ano letivo, o Colégio organizará os seguintes eventos: 

11/05 – Homenagem Dia das Mães 

09/06 – Festa Junina 

10/08 – Homenagem Dia dos Pais 

09/11 – Feira do Conhecimento 

 

  

Março – 04 e 05    

Abril – 19   

Maio – 01 

Junho – 20 e 21     

Férias: de 01 a 31/07 

Agosto – 19 e 20     

Outubro – 14     

Novembro – 15 e 20 

 
 

  

A escola promove reuniões bimestrais para acompanhamento da família, e 

quando necessário, realiza atendimentos individuais entre coordenação e pais. 

Atenção às datas: 

04/05 (sábado) – 1º Bimestre; 

27/06 (quinta-feira) – 2º Bimestre; 

28/09 (sábado) – 3º Bimestre; 

12/12 (quinta-feira) – 4º Bimestre. 

 

COLÉGIO COMPANHIA DO SABE 

16. Feriados e Emendas:  

17. Reuniões Bimestrais:  


