
 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

NOSSA MISSÃO 

 

Formar pessoas justas e solidárias, comprometidas com seu projeto de vida, com o outro e com 

o meio. Jovens capazes de trilhar caminhos com autonomia e liberdade de escolha, sobre a 

base construída por uma sólida aprendizagem de conteúdos, atitudes e procedimentos. 

Cidadãos críticos e conscientes, que saibam se posicionar, fazer escolhas responsáveis e 

participar ativamente da nossa sociedade. 

 

No Anglo 21, os alunos são convocados a trocar, discutir, refletir e desenvolver posturas 

solidárias e participativas. Para tanto, investimos em situações que os colocam no papel central 

da proposta educativa, que promovam saberes que lhes proporcionem não só o acesso à 

informação, mas a habilidade de lidar com ela para solucionar problemas e criar o novo.  

Nossa missão é ajudá-los a desenvolver capacidades de comunicação e de trabalho em equipe; 

a se interessar pelos assuntos que vivenciam e lhes dizem respeito; a encontrar sentido e 

relação entre o estudado nos livros e a vida fora da escola; a respeitar a diversidade e a 

individualidade; a ter uma sólida formação acadêmica. 

 

NOSSOS VALORES 

 

Autonomia: Agir de acordo com princípios e valores construídos, agir pelo bem. 

Cooperação: Atuar em parceria e com diálogo, em busca de um objetivo comum. Construir 

relações que valorizem a complementariedade, que sejam motivadoras e acolhedoras. 

Protagonismo: Dar sempre o melhor de si para atingir o objetivo proposto. Acompanhar e 

assumir os resultados de suas ações. 

Respeito: Atuar com interesse verdadeiro pelo outro. Zelar pela preservação de um ambiente 

respeitoso e de convivência harmoniosa. 

Excelência: Ser comprometido com a excelência acadêmica, mas também com atitudes 

virtuosas e com a constante busca pelo aprendizado e crescimento pessoal. 
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Entrada e saída 

 

HORÁRIOS 

Período regular – manhã 

Entrada: 7h30*  

Saída: 12h30 

* Os portões abrem às 7h15. 

 

Período Integral 1 

Saída: 15h45 

 

Período Integral 2  

Saída: 17h30 

 

Especificidades na entrada das crianças da Educação Infantil 

A pontualidade é fundamental para a organização da rotina diária e coletiva do trabalho 

escolar e a inserção de cada criança nas propostas. O respeito aos horários também é condição 

para o bom funcionamento institucional, considerando a coletividade, uma das principais 

características da instituição escolar. 

Após o início da rotina escolar, às 7h30, ainda recebemos os pais na porta da sala para 

acompanhar a criança até lá. Solicitamos que tais entradas sejam ocasionais, lembrando que 

as crianças já estão em atividade. Para acompanhar a criança até a sala é preciso chegar até 

as 7h30 e os pais deverão sair da escola antes do fechamento do portão, às 7h45. 

Esperamos que as crianças, gradativamente, comecem a entrar sozinhas, acompanhadas pelos 

colegas que chegam no mesmo horário, alcançando novas possibilidades de autonomia no 

espaço escolar. 

A partir das 7h30 já são considerados os atrasos. Após o fechamento do portão, às 7h45, o 

responsável deve aguardar, na portaria, a autorização para a entrada da criança; o 

encaminhamento até sua turma é feito pelos inspetores ou professoras auxiliares. 

Os atrasos são diariamente anotados e caso haja forte recorrência os responsáveis são 

chamados para uma reunião com a Coordenação. As justificativas de atrasos por telefone 

não eliminam essa possibilidade, embora sejam um importante gesto de respeito com as 

rotinas escolares. 

 

 

 



 

 

Especificidades na saída das crianças da Educação Infantil 

Os responsáveis devem ser pontuais nos horários de saída e observar rigorosamente as regras 

do parqueamento para que esse momento de grande fluxo transcorra rápida e tranquilamente. 

Embora seja possível buscar diariamente a criança na sala de aula, organizamos as crianças 

no corredor de saída com suas professoras. Recomendamos que os responsáveis aguardem no 

portão, uma vez que não é possível o contato demorado com as professoras no horário de 

saída. 

A tolerância após o horário de saída é de 15 minutos; a partir daí também consideramos atraso 

a ser anotado e comunicado à família. 

Saídas antecipadas precisam ser comunicadas à escola, já que alteram a rotina pedagógica e 

por isso devem ser evitadas. Se forem acompanhadas de responsável não identificado no 

formulário de autorização de saída respondido pelas famílias, devem ser informadas pelo 

aplicativo. 

 

Circulação na escola 

A permanência e livre circulação no espaço interno da escola durante o período de aulas só é 

permitida a: 

 

 Alunos regularmente matriculados; 

 Equipe pedagógica e administrativa do Colégio: 

 Pais nos horários de entrada e saída ou em encontros agendados com a equipe 

pedagógica (neste segundo caso, devem ser identificados como visitantes). 

 

Almoço na escolar 

 

É destinado apenas aos alunos matriculados nas atividades complementares e no período 

Integral. Sendo assim, não é possível almoçar na escola se a criança não frequenta atividades 

no período da tarde. Também não são oferecidos almoços ocasionais. 

 

Atividades complementares 

Irmãos de alunos que participam de atividades complementares não podem aguardar no 

Colégio, a não ser que participem também de atividade complementar no mesmo horário. 



 

 

Não há plantão de saída. Sendo assim, os responsáveis devem ser pontuais no momento de 

buscar seus filhos ao término das atividades, às 14h30. 

A permanência a partir desse horário é apenas para alunos que estão matriculados no período 

Integral 1 ou Integral 2. 

 

O que vem de casa para a escolar 

 

Todos os pertences da criança (suas roupas, seus brinquedos, livros, materiais escolares etc.) 

enviados à escola devem ser identificados com o nome completo do aluno. 

Roupas e outros pertences identificados que ficarem esquecidos na escola serão entregues 

pela equipe de inspetores e professores. As peças sem identificação ficam disponíveis com a 

auxiliar de coordenação para que sejam retiradas pelos alunos e seus responsáveis. 

No caso de perda de algum pertence, pedimos aos responsáveis que avisem diretamente o 

professor da turma. 

 

Brinquedos 

Embora a escola não faça restrições à grande parte dos brinquedos que vêm de casa, são 

proibidos eletrônicos, patins, bicicletas, velocípedes, patinetes, skates, jogos que incluam 

objetos cortantes (kits de marcenaria, por exemplo) ou produtos tóxicos (minilaboratórios, 

por exemplo). 

Celulares ou pertences de valor também não são autorizados. 

É vetado trazer bola. A escola tem bolas disponíveis para o horário de parque. 

Na Educação Infantil as crianças podem trazer um brinquedo de casa todos os dias da semana. 

Este deve caber em sua mochila para facilitar os cuidados de transporte pela criança. 

As regras para uso dos brinquedos na escola são definidas em cada agrupamento, a depender 

das condições de independência das crianças e dos propósitos dos professores. Tais regras 

podem mudar ao longo do ano. 

É importante orientar a criança na escolha do brinquedo a ser levado para a escola: deve ser 

algo que ela possa compartilhar com os colegas e, preferencialmente, que seja de uso 

coletivo, para brincar junto com os demais. 

As fantasias, tão queridas das crianças, também são brinquedos e estão sob as mesmas regras 

de uso dos demais brinquedos trazidos. As crianças não devem chegar vestidas de fantasia (a 

não ser que seja um combinado temporário ou por razões muito específicas) e nem 

permanecerão vestidas com elas o período todo em que estiverem na escola. 



 

 

Vestuário 

O uso de uniforme escolar completo é obrigatório. São roupas confortáveis que permitem boa 

mobilidade e que podem sujar durante a realização de atividades, como respingos de tintas 

que ocorrem apesar do uso da camiseta específica ou do avental, incidentes na hora do lanche, 

brincadeiras com água, areia, terra, argila, entre outros. 

Para evitar perda e extravio, é necessário que as peças estejam identificadas com o nome 

completo da criança. Peças não nomeadas podem ser identificadas pelos educadores com 

caneta permanente caso seja percebida a ausência dessa necessária informação. 

Considerando que ocorrem incidentes no transcorrer do dia, sugerimos que diariamente a 

mochila contenha troca de: camiseta; calça ou bermuda; calcinha ou cueca e calçado. 

Nas aulas de Movimento é obrigatório o uso de tênis ou sandálias apropriadas para esporte. 

Além disso, a rotina da educação infantil prevê diariamente atividades corporais em que a 

segurança e conforto dos calçados são fundamentais. Sapatos abertos, sandálias, crocs e 

chinelos não são indicados no dia a dia. Recomendamos o uso de calçados estáveis, 

preferencialmente tênis, em todas as situações escolares. O uso de tênis com rodinhas não é 

permitido. 

 

Lanche 

A fim de mantermos o clima acolhedor e de bom convívio em torno da alimentação e 

garantirmos uma experiência alimentar de qualidade a todos, pedimos especial atenção às 

famílias que optam por enviar o lanche para a escola. Escolham lanches saudáveis e 

apropriados para a infância e para o horário em que a refeição será feita. A adequação é muito 

particular aos hábitos de cada família, sobre os quais não pretendemos interferir. Porém, para 

garantirmos uma harmonia com o lanche servido na escola e dentre todos trazidos pelo grupo, 

não enviem: 

 

 Refrigerantes; 

 Salgadinhos, quaisquer que sejam; 

 Embutidos, como salames, salsichas e linguiças; 

 Doces diversos: chocolates, balas ou qualquer tipo de guloseimas; 

 Biscoitos recheados. 

A professora comunicará, via agenda, quaisquer divergências com o lanche trazido pela 

criança, bem como desejos por determinados alimentos que aqui expressem e outras 



 

 

interferências. Almejamos que desenvolvam hábitos alimentares saudáveis. Cabe a nós, escola 

e famílias, fornecer-lhes bons exemplos. 

 

Aniversários 

 

Comemoração na escola 

Os aniversários são lembrados e celebrados pelos professores e colegas como expressão do 

afeto que os une. Para tal, cada professor em seu agrupamento tem rituais (que são tema da 

primeira reunião do ano) para os dias tão especiais das crianças. A data da comemoração deve 

ser combinada previamente com o professor da turma. Não é necessário o envio de convites. 

Para a confraternização, pedimos às famílias que enviem apenas um bolo simples (daqueles 

caseiros, sem decoração ou exageros de coberturas e recheios) e sucos que serão 

compartilhados no grupo, preferencialmente, no horário do lanche. Não enviar salgados e 

docinhos. É necessário o envio da velinha para o bolo e de descartáveis (guardanapos, copos, 

pratos e talheres). 

A intenção do bolo é a de reunir as crianças para cantarem Parabéns ao aniversariante, já que 

estarem reunidos em torno dos amigos é o que importa a eles. 

Por não ser uma festa como ocorre fora da escola, não é permitida a entrega de presentes e 

nem de lembrancinhas, chapéus e outros adereços comuns a essas comemorações fora da 

escola. 

Os irmãos (alunos do A21) poderão vir para cantar parabéns, a depender de suas rotinas de 

atividades no momento. Os demais familiares não participam da confraternização na escola. 

 

Comemoração fora da escola 

Distribuímos convites para festas de aniversário fora da escola somente quando todos os alunos 

da classe forem convidados. Em caso contrário, os convites serão devolvidos pela agenda da 

criança. 

Quando os alunos saírem em grupos diretamente da escola para festas de aniversário externas, 

o adulto responsável pelo evento deve entregar na secretaria da escola as autorizações de 

saídas de todas as crianças. Não é possível trocar as crianças na escola para a saída para o 

aniversário. 

  

 

 



 

 

Reuniões de pais 

Durante as reuniões de pais não é permitida a presença de alunos na escola (à noite ou aos 

sábados pela manhã). A presença das crianças não é indicada porque tais reuniões são 

encontros entre os adultos, onde tratamos de aspectos do fazer escolar dos quais as crianças 

não precisam se inteirar e não lhes é interessante.  

Não há adultos da escola que possam acompanhar os alunos no pátio e parque de modo a 

garantir sua segurança. Nesses horários, geralmente, são realizados trabalhos de manutenção 

e limpeza. 

Neste ano algumas reuniões com as famílias da educação infantil ocorrerão no período da 

manhã (conforme calendário escolar), nessas datas manteremos a rotina das crianças, 

reorganizada de modo diferenciado. 

 

Saúde 

Sempre que o aluno não se sentir bem durante o período escolar, a família será informada por 

telefone. A escola é proibida, por lei, de ministrar qualquer medicação sem prescrição médica. 

Em caso de necessidade de medicação durante um tratamento, os responsáveis devem 

comunicar o professor por escrito, junto à prescrição médica, orientando-o quanto a horário, 

dosagem e todos os cuidados necessários. Não recebemos medicação sem prescrição médica. 

Sugerimos que organizem com o pediatra uma forma de ministrar a medicação em horários 

em que não seja necessário envolver a escola, sempre que for possível. Isso evita a circulação 

de medicamentos no ambiente escolar e favorece o controle das famílias. 

A escola deve ser imediatamente informada sobre ocorrência de doença infectocontagiosa, a 

fim de informar aos demais pais sobre o caso e possível transmissão. No caso de afastamento 

por motivo de doença, na volta à escola o aluno deve apresentar atestado médico para 

justificar sua ausência.  

Atenção a sinais como vômito, diarreia, secreção ocular ou febre. A criança nessas 

condições não deve vir à escola. Sugerimos à família que consulte o médico de sua confiança, 

que certificará se o aluno está apto a frequentar as aulas. 

Em caso de acidente, os responsáveis serão comunicados imediatamente. Numa emergência 

que requeira socorro imediato, a auxiliar de enfermagem – ou outro adulto responsável da 

equipe – acompanhará a criança ao hospital indicado na ficha médica (preenchida no ato da 

matrícula), mediante a prévia autorização dos pais. 

Importante: pedimos especial atenção à atualização dos dados dessa ficha. 

 



 

 

Comunicação Escola - Família 

 

Agendamentos 

A equipe pedagógica/educacional está à disposição para conversar sobre questões 

educacionais, pedagógicas, relacionais, emocionais e organizacionais em encontros individuais 

previamente agendados. A equipe marcará encontros com famílias e quando houver 

necessidade. As famílias podem fazer essa solicitação via aplicativo. 

- Agendamento Educação Infantil: Nicélia Ferraretto 

- Coordenação Pedagógica: Cintia Simão 

 

Agenda da criança 

A agenda individual da criança pode ser usada para a troca de bilhetes entre a escola e a 

família. Solicitamos que não utilizem o espaço destinado às crianças. Os bilhetes das famílias 

devem ser colocados no saco plástico no início da agenda, sempre datados. Ali também 

seguirão as respostas das professoras. 

 

Comunicados 

Os comunicados são enviados pelo aplicativo do Colégio. 

Para garantir o recebimento dessas comunicações, pedimos que nos informem o não 

funcionamento do aplicativo. 

 

Atualização de cadastro 

Os telefones são essenciais para a comunicação rápida e urgente. Pedimos que mantenham os 

dados de telefone (bem como endereço residencial) sempre atualizados em nosso cadastro.  

 

 


