
 
 

NORMAS REGULAMENTARES 

A Família é o primeiro grupo social com o qual a criança/jovem convive e seus membros são 
exemplos vivos para a vida. Os hábitos, valores morais e disciplina dependem do acompanhamento e 
interferência da família/escola. Solicitamos atenção para os itens abaixo: 
I – DO HORÁRIO 

Matutino Vespertino 
07h30min às  11h30min - Ed. Infantil e Ens. Fundamental 1º ao 4º ano 
6h50min às  11h30min   - E. Fundamental I de 5º e 9º ano  
6h50min às  12h20min   - Ensino Médio 

13h30min às  17h30min - Ed. Infantil e Ens. Fundamental 1º ao 4º ano 
12h50min às  17h30min - Ensino Fundamental de 5º ao 9º ano 

 

OBS.: Solicitamos a compreensão dos senhores pais que não tragam seu(uas) filhos(as)antes do horário 
informado acima, pois não temos funcionários disponíveis para o(a) receber antes. Com isso ressaltamos 
que não nos responsabilizaremos por problemas ocorridos com o aluno antes da sua entrada nas 
dependências do colégio. 
 
II – UNIFORME (DA DIÁRIA) 

Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano  Ensino Fund. de 6º ao 9º ano e Ensino Médio 
 Short(colégio), short saia(colégio), Calça ou bermuda 

jeans(azul), Blusa (colégio)   Calça jeans (azul modelo tradicional), blusa (colégio) 

 Tênis ou sapatilha (preto, branco – ou cores neutras)  Tênis (preto, branco – ou cores neutras). 
 Meias (brancas)  Meias (brancas) 

 

OBS.: O aluno que vir a qualquer atividade no colégio no horário ao contrário de sua aula, deverá vir 
com seu fardamento escolar. 
           Não é permitido vir às aulas com as blusas dos jogos ou outro tipo de eventos, as mesmas 
podem ser utilizadas para as atividades físicas. 
 
III – UNIFORME (EDUCAÇÃO FÍSICA) 

 Short de malha (colégio) 
 Saia short (colégio) 

 Blusa  (colégio) 
 Blusa (jogos/eventos) 

 Tênis (cor neutra)  Meias (brancas) 

 
OBS.: A partir do dia 17/02/2020, todos os alunos deverão comparecer às aulas devidamente 
uniformizadas, exceto se não houver fardamentos que lhes sirvam, neste caso forneceremos 
autorização para o aluno entrar sem o mesmo. 
               O fardamento encontra-se à venda no Colégio. Sabemos que podemos contar com a colaboração 
dos senhores para a organização de nossa escola. 
IV – LIBERAÇÃO DO ALUNO ANTES DO TÉRMINO DAS AULAS  

Antes do término das aulas, não podemos liberar o(a) aluno(a), quando a solicitação ocorrer por 
TELEFONE, WHATSAPP OU E-MAIL, precisará ser por escrito, assinado pelo responsável. 
V – DA DISCIPLINA  

Solicitamos dos Srºs pais e/ou responsáveis, a colaboração habitual, para conscientizar seus 
filhos sobre a necessidade da conservação dos equipamentos e dependências da escola; reconhecendo-
os como a extensão da sua própria casa. Qualquer dano causado à estrutura e/ou materiais, o pai e/ou 
responsável será responsabilizado pelo ato praticado por seu dependente, caso fique constatada a 
participação do(a) discente. 
VI – DOS OBJETOS DE VALOR 

Uso de celular e equipamentos eletrônicos desvirtuam a atenção, concentração, prejudicam o 
aprendizado e comprometem a segurança do seu filho (a) no percurso casa/escola. Solicitamos a 
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compreensão e colaboração, não permitindo que o aluno traga para a escola os equipamentos em 
referência. 
 O colégio não se responsabiliza por objetos de valor como: dinheiro, joias, brinquedos, bicicletas 
e outro que o aluno venha a perder ou danificar, ficando o mesmo, responsável por seus materiais, com 
exceção da Educação Infantil. Neste caso, a professora é responsável pelo material de uso frequente e 
necessário às atividades. 
 Por favor, evitar que o aluno traga materiais desnecessários, para que não haja transtornos e 
desvio de atenção às atividades escolares. Envie apenas o que é necessário. 
VII – BICICLETAS  

São de responsabilidade dos pais e alunos, bem como a proteção das mesmas 
(corrente/cadeado). O estacionamento exclusivo para bicicletas será à porta do colégio. 
VIII – ESPORTES  

Solicitamos o cumprimento do horário de chegada à quadra de esporte, 10 (dez) minutos antes 
do início da aula. Não seremos responsáveis pelos problemas ocorridos com alunos que chegarem 
adiantados. 
 O acesso ao ginásio não será permitido antes do horário pré-determinado bem como a 
permanência de acompanhante, este deve aguardar na recepção. Favor não insistir! 
IX – EXAME MÉDICO 
  O(a) discente só terá acesso às aulas de Educação Física mediante a apresentação do exame 
médico. Sem este as faltas serão computadas normalmente. LEMBREM-SE: FALTA REPROVA! 

Os alunos com atestados de inaptos, serão dispensados das aulas práticas, mas comparecerão às 
aulas para atividades teóricas segundo a LDB. 

Os atestados médicos e/ou declarações deverão ser entregues até o dia 17/02/2020. 
X – COMPROMISSO  

 Acreditamos que todo aluno comparece à escola para estudar e preparar-se para os desafios do 
mundo. Mas alguns jovens não percebem esta realidade e durante as aulas atrapalham professores e 
colegas que querem estudar e aprender. Informamos que o colégio não pode permitir que isto 
aconteça. Portanto, oriente seu(ua) filho(a) evitando assim, que como último recurso, o mesmo tenha 
que ser encaminhado para casa. Afinal de contas, haverá prejuízo para o(a) aluno(a) e para os pais. 
 O colégio não se responsabilizará pelo que acontecer ao aluno fora das suas dependências. 
Procure acompanhar seu filho(a) para evitar problemas. 
XI – CORRESPONSABILIDADE  
           O nosso propósito maior é auxiliar no desenvolvimento sociocultural do educando; necessitando 
para este fim, da participação efetiva dos pais, alunos e professores. 

Todos os esforços serão empreendidos para atingirmos o objetivo desejado. O êxito depende do 
desenvolvimento, doação e partilha de cada um. 

Contamos firmemente com o engajamento e boa vontade de todos os envolvidos no processo 
educacional. Conscientes de estarmos lutando por uma causa justa: a valorização do ser humano e o 
engrandecimento da sociedade. A participação, a colaboração, compromisso e o acompanhamento são 
caminhos que levam ao sucesso. Contamos com seu apoio para efetivação de uma relação duradoura e 
com final fantástico. 
 

Maceió - AL,____ de ____ de _____ 
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Assinatura do contratante  Assinatura do Funcionário 
 


