ORIENTAÇÕES ÀS FAMÍLIAS
Anos Iniciais - Ensino Fundamental

Nessa aventura educativa, há um convidado especial, a família. Embarque conosco para vibrar, apoiar
as descobertas, observar, acolher nas dificuldades, participar efetivamente do processo de formação integral
de nossas crianças, fortalecendo, assim, nossa ação pedagógica.
O retorno de nossos alunos, assim como a chegada de novos alunos, preenche o Colégio Mauá de vida e
alegria. Nosso desejo é o de que todos se sintam afetivamente acolhidos e tenham uma agradável e feliz
convivência!
Estamos levando ao seu conhecimento as normas de convivência escolar, consideradas imprescindíveis à
organização e à segurança da vida coletiva em nosso Colégio Mauá, que busca constantemente a plena
qualidade no processo ensino-aprendizagem, foco principal desta instituição. Solicitamos, portanto, que
leiam atentamente esta circular, a guardem para futuras consultas e contribuam no cumprimento destas
normas disciplinares e comportamentais, favorecendo a harmonia e a satisfação nas relações interpessoais.
HORÁRIOS
Turno da Manhã
7h 25min: Primeiro sinal
7h 30min: Início efetivo da aula
11h 45min: Término da aula

Turno da Tarde
13h 20min: Primeiro sinal
13h 25min: Início efetivo da aula
17h 40min: Término da aula

Prédio dos Anos Iniciais
- Para a preservação do ambiente escolar, durante o horário de aula, o prédio dos Anos Iniciais permanecerá
fechado e supervisionado pelas recepcionistas. Organizamos o fluxo de entrada e saída dos alunos e suas famílias da
seguinte forma:
Manhã
Entrada:
- As portas serão abertas às 7h e fechadas às 7h 30min
Saída:
- As portas serão abertas às 11h 45min

Tarde
Entrada:
- As portas serão abertas às 13h e fechadas às 13h 30min
Saída:
- As portas serão abertas às 17h 40min

Orientações
- Orientamos que os alunos cheguem no máximo 10 minutos antes do horário de início das aulas, dirigindo-se para a
sala de aula, aguardando a chegada da professora.
- Não é permitida a entrada de pais ou responsáveis na sala de aula.
- Em caso de atraso ou da necessidade de saída antecipada, os pais deverão se dirigir à recepção para que o
andamento da aula não seja interrompido.
- Ao término das aulas, os alunos não poderão permanecer no espaço escolar, já que a escola está organizada para
atendê-los, adequadamente, somente no horário escolar.
- Nas áreas de trânsito e estacionamento próximas ao colégio, solicitamos o máximo de cuidado respeitando a
sinalização e evitando incidentes.
- O saguão do prédio dos Anos Iniciais é usado para a convivência e trânsito dos alunos. Os pais e ou responsáveis
que precisam aguardar os alunos, deverão utilizar o(s) espaço(s) para este fim: entrada principal do prédio junto a
secretaria (Pâmela) e sala de espera do ginásio novo.
- A entrada e saída dos alunos do Turno Integral deverá ser feita pela parte externa do prédio dos Anos Iniciais.

- Enfatizamos a necessidade da supervisão dos pais para que os alunos tenham condições adequadas e favoráveis ao
rendimento escolar, trazendo todos os materiais solicitados, organizando seus pertences bem como no
acompanhamento sistemático dos estudos em casa.
- É importante que as crianças desenvolvam o hábito de participar de todas as atividades propostas no período
escolar. Para que isso ocorra, solicitamos que os horários de chegada e saída sejam respeitados, já que o
planejamento pedagógico é organizado em momentos que contemplam sequências importantes para que o aluno
possa acompanhar com tranquilidade e envolvimento todo o processo educacional, que é diário.
Atendimento aos Pais
- É importante, na hora da entrada e ou saída da aula, que os pais ou responsáveis não solicitem o atendimento
individual da professora, já que ela está dedicada à turma e à organização da rotina escolar. A solicitação de
atendimento deverá ser feita com antecedência, através da agenda ou na recepção, evitando a permanência de pais
no saguão, tanto na chegada quanto na saída.
Agenda escolar
- No início do ano letivo, cada criança receberá uma agenda que deverá ser preenchida com os dados de
identificação atualizados. Esta, deverá permanecer diariamente na mochila. Toda comunicação para os pais será
realizada através de bilhetes, que deverão ser assinados, para que a professora tenha a confirmação de que os pais
estão informados e cientes. Sugerimos aos responsáveis o acompanhamento sistemático da agenda.
Redes sociais
- Para preservar a convivência de alunos e professores, solicitamos que a comunicação referente a assuntos
escolares, não se realize por meio de redes sociais e/ou aplicativos.
Uniforme escolar
- O uso do uniforme escolar é obrigatório, diariamente, por medidas de segurança, organização e disciplina. Todo
uniforme deverá estar devidamente identificado com o nome completo do aluno (verificar regularmente se os
mesmos não se apagaram com as lavagens). Não nos responsabilizamos por eventuais perdas.
- Nas aulas de Educação Física, além do uniforme, é obrigatório o uso de tênis e cabelo preso (caso seja comprido).
Solicitamos o cuidado especial na escolha do tênis, que deverá ser adequado às práticas esportivas escolares.
Algumas orientações importantes: tênis com cadarço, sem rodinhas e demais acessórios ou materiais que possam
oferecer riscos à criança.
Materiais
- Durante o ano, de acordo com as necessidades específicas da proposta pedagógica de cada nível, poderão ser
adquiridos outros materiais utilizados pelos alunos durante as aulas. Estes materiais serão providenciados pela
escola e repassados no DOC dos alunos.
- À medida que forem terminando, os cadernos e outros materiais de uso diário deverão ser repostos conforme as
especificações da lista de materiais.
- Todos os pertences das crianças deverão estar identificados com o nome da turma e do aluno.
Objetos pessoais
- O colégio não se responsabiliza por objetos pessoais, incluindo-se, de maneira especial, os aparelhos celulares,
fotográficos, sonoros e similares, bem como peças de vestuário e brinquedos. Reiteramos a importância da
identificação de todo vestuário e pertences do alunos, para que se possa fazer a devolução, caso algo seja
extraviado.
- É vedado o uso de telefones celulares e/ou aparelhos eletrônicos, sem a devida autorização do professor. O uso
indevido acarretará no recolhimento do aparelho.

Período de adaptação
- O período de adaptação escolar é de fundamental importância para que crianças, pais e professores possam criar
um vínculo gradativo, através de um elo de confiança e afetividade. Para isso, professores e equipe pedagógica
realizam as adaptações necessárias para esse tempo de início de ano letivo, orientando as famílias com os manejos
adequados para a ocasião, de acordo com a necessidade individual de cada aluno.
- Acreditamos ser essencial a tranquilidade dos pais, deixando seus filhos nos primeiros dias de aula com a
professora, para que ocorra a interação e integração dos alunos.
- Caso seja necessária a permanência dos pais na escola, neste período de adaptação, haverá local e horário
apropriado para este momento que será orientado pela psicóloga ou coordenação pedagógica.
Lanche
- O lanche deve ser uma refeição saudável, equilibrada e simples. O ideal é variar, de acordo com o gosto da criança,
e incluir frutas frescas, pão, bolo, cereais, biscoitos salgados, sucos etc. O aluno deve trazer as frutas higienizadas
e/ou descascadas. Os recipientes (potes, garrafinhas) dos lanches que serão guardados na geladeira, caso seja
necessário, os utensílios (colher, garfo...) deverão vir de casa. Cada criança deverá trazer diariamente, sua própria
garrafinha de água. Todos estes objetos pessoais, deverão vir identificados com o nome do aluno.
Comemorações
- A turma comemora com o aniversariante o seu dia especial, realizando uma homenagem. Porém, não será
permitida a troca de presentes, lembrancinhas, comes e bebes no ambiente escolar.
- As festas, homenagens, uso de fantasias, amigo secreto, etc... só poderão ocorrer com a autorização da
direção/coordenação da escola, considerando os princípios e valores da instituição e o planejamento de cada nível
de ensino.
Biblioteca
- Os alunos frequentam a biblioteca semanalmente e fazem a retirada do(s) livro(s) de sua escolha. O dia de cada
turma é informado aos pais, através do horário. Solicitamos o acompanhamento dos pais quanto ao aproveitamento
do momento da leitura e cuidado do(s) livro(s), bem como a devolução do mesmo nas datas previstas. O aluno que
não efetuar a devolução dos livros não poderá fazer a retirada semanal. Caso o aluno extravie o livro, este será
cobrado no DOC.
Projeto Literário
-O Colégio Mauá possui o Projeto Literário com o objetivo de criar o gosto e o hábito pela leitura, sensibilizar os
alunos para que reconheçam e valorizem a leitura como fonte de múltiplas aprendizagens. Solicitamos a colaboração
dos pais na realização deste projeto que será socializado pela professora na reunião de pais, estabelecendo as
combinações de acordo com os objetivos propostos para cada nível e faixa etária.
Tema de casa (atividades de estudo)
- Trabalhamos com hábitos que irão contribuir na formação e postura dos alunos como agentes ativos em seu
próprio processo de aprendizagem e vida escolar. Frequentemente, as crianças receberão atividades
complementares do trabalho desenvolvido em aula, para que sejam realizados em casa. O objetivo é desenvolver a
autonomia da criança, estimular sua memória e desenvolver sua inteligência. Em virtude disso, solicitamos aos pais
que supervisionem estes momentos, deixando que o próprio aluno realize as atividades. Faz parte da organização do
tema, revisar se os materiais de uso diário, estão completos e apropriados para a utilização na aula.
- O acompanhamento e estímulo dos pais na realização dessas atividades, orientando as crianças para a própria
descoberta, para o capricho e dedicação, favorece a organização individual da criança e, consequentemente, a
construção de seu conhecimento.

Saídas culturais e de estudo
- Fazem parte do currículo do Colégio Mauá saídas culturais e de estudos. Essas atividades possibilitam fortalecer os
vínculos entre as crianças, colocando-as em contato com a realidade e aprofundando conhecimentos ligados a
projetos de cada turma.
- Os pais ou responsáveis recebem, antecipadamente, uma circular comunicando data, horário, objetivos, custos e
ficha de autorização para cada evento específico.
Avaliação
- A avaliação é um processo sistemático de acompanhamento, assistência e verificação dos processos de
aprendizagem do aluno, ensino e didática do professor, considerando os Planos de Estudos de cada nível/ano.
- A avaliação é realizada através de diversos instrumentos e em diferentes momentos, durante e ao final de cada
trimestre. O resultado da avaliação trimestral é comunicado aos pais através do Boletim Escolar: 1º trimestre em
maio, 2º trimestre em setembro e 3º trimestre em dezembro. Os pais terão a oportunidade de conversar com os
professores sobre o desenvolvimento do seu filho em reuniões agendadas pela escola.
- O Boletim e o material produzido pelas crianças com os registros do processo de construção do conhecimento
serão entregues aos alunos para apreciação dos pais ao final do trimestre.
Laboratório de Aprendizagem
- O Colégio Mauá disponibiliza um espaço no turno inverso para os alunos que necessitam de um acompanhamento
pedagógico diferenciado, com o objetivo de trabalhar e superar as dificuldades de aprendizagem. Esta possibilidade
será previamente combinada com a professora da turma e autorizada pelos pais.
Saúde
- Quando a criança apresentar algum sintoma de febre, náusea, diarreia ou outra indisposição durante o período de
aula, os pais serão comunicados para buscá-la na escola, a fim de tomarem as providências cabíveis. Caso a criança
apresente os sintomas mencionados acima ou alguma doença infectocontagiosa, ela deverá permanecer em casa,
pois, nesse momento, necessita de atenção especial e de lugar adequado para sua convalescença.
- Ressaltamos a importância da aplicação de protetor solar e repelente. Esta deverá ser feita pelos pais ou
responsáveis e, se necessário, reaplicada pela professora.
- A escola somente ministrará medicação aos alunos com a apresentação da receita médica atualizada.
Ficha de saúde
-A ficha de saúde, disponível no site da escola, no menu dos serviços, deverá ser preenchida no sistema, até o dia 10
de fevereiro. Alterações que venham a ocorrer durante o ano letivo, deverão ser atualizadas no sistema pelos pais e,
comunicadas, através da agenda, ao professor de Educação Física.
- Conforme legislação da Vigilância Sanitária, ao final do preenchimento da ficha de saúde no sistema, será solicitada
a inclusão de um arquivo com a cópia da carteira de vacinação (foto ou scanner). Caso não seja possível anexá-la no
sistema, uma cópia “xerox” deverá ser impressa e entregue na secretaria.
Frequência
- A falta frequente à escola e as chegadas tardias causam prejuízo ao processo de integração e desenvolvimento da
criança. Os pais deverão justificar as faltas das crianças diretamente à professora ou secretaria. Em caso de doença
infectocontagiosa, solicita-se a gentileza de avisar a escola.
Horários
- Os horários das aulas adicionais que ocorrem durante o período escolar, serão comunicados nos primeiros dias de
aula, através da agenda escolar do aluno. Caso ocorram alterações durante o ano letivo, as mesmas serão
comunicadas.

- As atividades extra-curriculares, esportivas e culturais, são oferecidas aos alunos do Colégio Mauá no turno
oposto. As informações das modalidades e horários estarão disponíveis no site da escola nos primeiros dias de aula.

Animais
- Não será permitida a entrada de animais no ambiente escolar, sem a solicitação da professora.

Agradecemos a compreensão, o incentivo e a confiança.
Desejamos que seja um ano repleto de descobertas, alegrias e crescimento.
Professores, Coordenação Pedagógica e Direção
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