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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. 

 

Ensino Fundamental I – 1º Ano: 
 
Período Pedagógico Manhã – das 7h30 às 12 horas. 

Período Pedagógico Tarde – das 13 horas às 17h30. 

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, inclusive du-

rante 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. 

 

3. Educação Física 

Em virtude de muitos casos de problema de saúde entre atletas e com o intuito 

de preveni-los, todos os alunos devem apresentar um atestado médico na se-

cretaria até o final de fevereiro. O atestado terá validade apenas para o ano 

letivo em curso. 

 

 

  

 

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. 

2. Uniforme: 

4. Agenda / Aplicativo ClassApp: 
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Este elo de comunicação entre a escola e família deve ser mantido diariamen-

te. 

 

5. Reunião de Pais e Mestres 

A escola promove reuniões bimestrais para acompanhamento da família, e 

caso necessário, realiza atendimentos individuais entre coordenação e pais. 

Atenção às datas das reuniões de pais:   

1º Bimestre - 07/05, terça-feira. 

2º Bimestre - 29/06, sábado. 

3º Bimestre - 05/10, sábado.  

4º Bimestre - 09/12, segunda-feira. 

 

  

 

Caso o aluno precise sair com outras pessoas que não sejam seus responsá-

veis, será necessário que tais pessoas estejam devidamente identificadas e 

autorizadas na ficha de matrícula, de modo que existam informações na agen-

da do aluno. 

 

  

 

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. Autorização de saída:  

7. Medicação: 
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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. 

 

  

 

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. 

 
 

  

 

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 

 

 

 

 

Dia das mães - 11/05   

Festa Junina - 09/06 

Dia dos Pais - 10/08 

Feira do Conhecimento - 09/11 

8. Projeto Companhia Solidária:  

9. Aniversariantes do mês:  

10. Feriados e Emendas:  

11. Festas e Eventos:  
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 12. Internet 

O Colégio não se responsabiliza por publicações inadequadas por parte dos 

alunos na internet (redes sociais, Facebook, Blogs em geral, Twitter, Ins-

tagran, WhatsApp ou similares). Ressaltamos a importância dos responsá-

veis ficarem atentos e acompanharem seus filhos no uso das novas tec-

nologias. 

 

13. Circuito interno 

A escola mantém um circuito interno ligado 24 horas, sendo que suas imagens 

são armazenadas por 3 (três) dias. Assim, Direção e Coordenação mantém 

acompanhamento em tempo real de todas as atividades desenvolvidas em 

todas as dependências do Colégio. 

Com esse sistema pode-se avaliar com frequência o desempenho dos alunos 

e toda equipe. Por medidas de segurança, somente os responsáveis pelo Co-

légio terão acesso às imagens. 

 

14. Hino Nacional 

Atendendo a lei sancionada em 22 de setembro de 2009, lei que regulamenta 

a obrigatoriedade da execução do Hino Nacional nas escolas, o mesmo será 

executado todas as sextas-feiras em nossa escola, antes do início das aulas 

regulares de cada período. 

 

15. Esportes e Cursos Extras 

O Colégio oferece modalidades esportivas e atividades optativas no período 

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

letivo, no decorrer do mês de fevereiro. 
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Dependendo do curso ou atividade escolhido pelo aluno, será necessária a 

aquisição de material e/ou uniforme específico. 

 

16. Atividades Complementares 

Durante o ano letivo o Colégio promove atividades que se consagram pelo seu 

valor sócio educativo, ficando a critério dos responsáveis autorizarem a parti-

cipação do aluno. Em caso de visitas pedagógicas para estudo do meio, o 

aluno que não participar poderá cumprir o horário normal de aula no Colégio, 

com atividade preparada pelo docente, referente à saída. 

 

17. Lição de casa 

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

Os alunos do 1° ano levarão lição de casa de segunda à sexta-feira. 

Continuaremos com o Projeto Leitura.  
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