Orientações
HORÁRIO:
Educação Infantil :
Matutino: 7h20min às 11h40min
Vespertino: 13h20min às 17h40min
Ensino Fundamental :
Matutino: 7h20min às 11h45min
Vespertino: 13h20min às 17h45min
Ensino Médio :
Matutino: 7h15min às 12h
Vespertino: 13h30min às 18h15min (segunda e quarta –feira)
Do Cumprimento dos horários
1. Para a tranquilidade do trabalho em sala de aula, é exigida rigorosa pontualidade.
2. O aluno que chegar atrasado na primeira aula deverá se apresentar ao responsável,
justificar o atraso e aguardar a próxima aula.
3. Atrasos, bem como outras ocorrências e observações, serão devidamente registrados
no Sistema Unimestre, para conhecimento e controle dos pais.
4. Após o sinal de término das aulas regulares, os alunos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e PI (Período Integral), serão encaminhados à sala de espera, onde ficarão
com alunos das outras turmas aguardando os pais ou responsáveis. Temos profissionais
responsáveis pela entrega até as 12h30min e 18h30min no EF I e 19h na EI.
5. Os alunos matriculados nas atividades extracurriculares devem aguardar o início das
atividades no Portão Principal.
6. Os alunos do PI, matriculados nas atividades extracurriculares serão encaminhados às
mesmas, devendo retornar ao PI após o término.
7. Não será permitida a circulação ou permanência de alunos sem atividades nas
dependências do Colégio.
Das Saídas antecipadas
1. A saída antes do término do período de aulas só é permitida mediante solicitação
escrita ou presencial do responsável e rubricada por parte integrante da Equipe
Pedagógica.
2. Sob hipótese nenhuma o aluno poderá afastar-se das dependências do colégio sem
a devida autorização dos pais ou responsáveis.
Do Uniforme
1. O uso do uniforme escolar é obrigatório durante todo o período letivo, inclusive em
passeios e viagens de estudo.
2. Na Educação Infantil o uso é obrigatório a partir do Maternal II.
3. O Short-saia azul marinho com a logomarca do Cônsul é de uso permitido para alunas
até o 5º ano.
4. No Ensino Médio é autorizado o uso de calça jeans azul marinho tradicional.
5. O aluno que comparecer com o uniforme incompleto ou sem ele, será encaminhado
ao setor responsável para fins de orientação, registro e comunicação aos pais.

Das Visitas:
1. Não são permitidas visitas ao aluno durante o horário em que o mesmo estiver
matriculado.
2. A permanência de pais e familiares não será permitida nas dependências do Colégio,
devendo ser evitada para não interferir no trabalho com os alunos.
Do Atendimento aos pais/responsáveis
1. O Colégio está sempre aberto aos pais/responsáveis, caso desejarem conversar com
os professores, coordenação pedagógica, orientação educacional, direção ou equipe de
serviço de apoio (psicóloga e fonoaudióloga escolar). Solicitamos o agendamento de
horário.
2. Reuniões Pedagógicas estão previstas:
a) Educação Infantil: semestralmente;
b) Ensino Fundamental I: ao término de cada trimestre;
c) Ensino Fundamental II e Ensino Médio: ao término do primeiro e segundo
trimestres.

