
 

 

 

 

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 conteúdo, 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.

GUIA DE CONVÍVIO 2020 
Ensino fundamental 1 



Entrada e saída de alunos 

 

Período regular 

Entrada: 7h30* Saída: 12h30 

*Os portões abrem às 7h15. Antes deste horário os alunos poderão entrar em casos excepcionais. 

 

Período Integral 1 

Saída: 15h45 

 

Período Integral 2 

Saída: 17h30 

 

Entrada 

A pontualidade é fundamental para a organização de uma boa rotina de trabalho escolar e 

para as aprendizagens, por isso os atrasos devem ser evitados. Após o início da aula, o aluno 

poderá entrar na escola apenas se estiver acompanhado por pai, mãe ou responsável e 

mediante autorização. 

Em caso de atraso, o responsável deve aguardar na portaria, junto com o seu filho, a 

autorização de entrada. O nome do aluno e o horário de chegada serão anotados. Não serão 

aceitas justificativas de atraso por telefone. Caso a incidência de atrasos exceda três no 

período de três meses, os responsáveis serão chamados para reunião com a Coordenação. 

Após o início das aulas não é permitido aos pais acompanhar seus filhos até a sala de aula. 

 

Saída 

Os responsáveis devem ser pontuais nos horários de saída, podendo optar por buscar seu filho 

na sala de aula ou por aguardá-lo no portão. A tolerância após o sinal é de, no máximo, 15 

minutos. 

Solicitamos aos pais atenção a pontualidade ao horário limite para buscar seu filho na saída. 

Em caso de três atrasos no mês, o responsável será convocado para uma reunião junto à 

Coordenação. 

Saídas antecipadas ou acompanhadas de responsável não identificado no formulário de 

autorização de saída enviado à escola, devem ser informadas por escrito por e- mail para 

autorizacaodesaida@colegioanglo21.com.br - Por alterar a rotina pedagógica, saídas 

antecipadas devem ser evitadas. 
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Reunião de pais 

Durante as reuniões de pais não é permitida a presença de alunos na escola. A presença dos 

alunos na reunião não é indicada porque, nesses encontros, são discutidos aspectos da 

organização escolar de que eles não precisam se inteirar. Quanto à presença dos alunos no 

pátio, é também vetada, em favor da segurança deles e de uma melhor execução dos trabalhos 

de manutenção e limpeza realizados nesse horário. 

 

Atividades complementares 

Irmãos de alunos que participam de atividades complementares não podem esperar no colégio 

sem supervisão, a não ser que participem de alguma atividade complementar no mesmo 

horário. 

Não haverá plantão de saída. Sendo assim, pais e responsáveis devem ser pontuais no momento 

de buscar seus filhos. 

 

Roupas e objetos de uso pessoal  

 

Vestuário 

O uso de uniforme escolar é obrigatório. Para evitar perda e extravio, recomendamos que as 

peças estejam identificadas com o nome completo do aluno no avesso. 

Nas aulas de Educação Física, Movimento e Esporte é obrigatório o uso de tênis. Sapatos 

abertos, sandálias e chinelos não são indicados no dia a dia. 

Por motivo de segurança, o uso de “tênis de rodinha” não é permitido. 

 

Materiais e objetos pessoais 

Todos os pertences do aluno (roupas, brinquedos, livros etc.) enviados à escola devem ser 

identificados com o nome completo do aluno e a turma a que ele pertence. 

Roupas e objetos esquecidos na escola ficarão disponíveis permanentemente no hall de 

entrada do prédio do Fundamental I e devem ser retirados pelos alunos e seus responsáveis. 

 

O que vem de casa para a escola 

Embora a escola não faça restrições a 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). 

É proibido trazer bola. A escola tem bolas disponíveis para o horário de parque. Celulares ou 

pertences de valor (como iPod, PSP etc.) também não são autorizados. 

 



Objetos achados 

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

professor diretamente. 

 

Lanche 

 

A fim de mantermos o clima acolhedor e garantirmos a segurança alimentar a todos os alunos, 

solicitamos a pais e mães que optam por enviar o lanche para a escola, especial atenção às 

seguintes determinações: 

 

Não enviar: 

 Salgadinhos, quaisquer que sejam; 

 Refrigerantes; 

 Embutidos, como salsichas e linguiças; 

 Doces, balas e guloseimas; 

 Biscoitos recheados. 

 

Almejamos, com essas determinações que as crianças desenvolvam hábitos alimentares 

saudáveis e tenham acesso aos melhores alimentos. Cabe a nós – escola, pais e mães e 

responsáveis –, fornecer-lhes bons exemplos e informações. 

 

Aniversários 

 

Os aniversários serão lembrados e celebrados pelos professores e colegas. Para essa 

confraternização, pedimos aos pais que enviem apenas bolo e suco, que serão compartilhados 

no horário do lanche. A data para o envio do bolo deve ser combinada previamente com a 

professora da turma. 

Não é permitida a realização de festas no horário escolar, em função da necessidade de se 

manter a rotina do segmento. 

Não é permitida a entrega de presentes ou lembrancinhas. 

Quando os alunos saírem da escola em grupos para festas, o adulto responsável pelo evento 

deve entregar na secretaria da escola as autorizações de saídas de todas as crianças.  

 

Comemorações fora da escola 

Distribuiremos convites para festas de aniversário que acontecem fora da escola somente 

quando todos os alunos da classe forem convidados. 



Saúde 

 

Em caso de necessidade de medicação, pedimos-lhes que discutam com o pediatra uma forma 

de conduzir o tratamento sem envolver a escola, sempre que for possível. Isso evita a 

circulação de medicamentos no ambiente escolar e favorece o controle de sua administração. 

Quando for inevitável ministrar algum medicamento no horário escolar, os responsáveis devem 

comunicar o professor por escrito, orientando-o quanto à dosagem, ao horário e a eventuais 

cuidados. Solicitamos que não enviem medicamento sem prescrição médica. 

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

telefone. 

A escola não irá, sob nenhuma hipótese – nem mesmo sob determinação do responsável –, 

ministrar qualquer tipo de medicação quando houver autorização escrita. 

Obs: Não mantemos qualquer tipo de medicação na escola. 

No caso de afastamento por motivo de doença infectocontagiosa, o aluno deve apresentar, na 

volta à escola, atestado médico liberando-o para o retorno às aulas. A escola deve ser 

informada da natureza da doença, a fim de, por sua vez, informar os demais pais sobre o caso 

e uma possível transmissão. 

Importante: Pedimos atenção a sinais como vômito, diarreia, secreção ocular ou febre. Alunos 

nessas condições não devem vir à escola. Nesse caso, 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. Em caso de 

emergência que requeira socorro imediato, a auxiliar de enfermagem poderá acompanhar a 

criança ao hospital indicado na ficha médica (preenchida no primeiro dia de aula), sob 

autorização dos pais. 

Obs: Pedimos especial atenção à atualização dos dados desta ficha. 

 

Circulação na escola 

 

A circulação no espaço interno da escola só é permitida a: 

 Alunos regularmente matriculados; 

 Pais nos horários de entrada e saída ou em encontros com a equipe pedagógica (neste 

segundo caso, devem ser identificados e cadastrados como visitante). 

 

 

Comunicação  

Entrevistas: a equipe pedagógica/educacional está à disposição para conversar sobre questões 

educacionais, pedagógicas, relacionais, emocionais e organizacionais. A equipe marcará 



encontros com pais e outros responsáveis sempre que considerar necessário. Sempre que 

necessitar de um encontro com a Coordenação, a família deve entrar em contato com a 

secretaria da escola para agendamento. 

 

Agendamento Ensino Fundamental 1: Elisabete Fernanda Morgado 

Coordenação Pedagógica: Ana Clara Bin  

 

Comunicados e avisos 

Os comunicados pedagógicos e funcionais são enviados por e-mail e, em breve, através de um 

aplicativo. Para garantir o recebimento dessas comunicações, pedimos que informem à 

secretaria da escola qualquer mudança de endereço (eletrônico, residencial ou de trabalho). 

Caso não estejam recebendo e-mails da escola, solicitamos que enviem seu endereço 

eletrônico via agenda. 

 

Todos os comunicados enviados são disponibilizados na área restrita do site: 

www.somosanglo21-2018.com | senha: colegioanglo21 

 

Dúvidas e solicitações podem ser enviadas para o e-mail contato@colegioanglo21.com.br 
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