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Manual  

do Aluno  

e da Família 

 

 

 
 "Sem a curiosidade que me move,  

que me inquieta, que me insere na busca,  

não aprendo nem ensino". Paulo Freire  
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Este Manual do Aluno e da Família tem por objetivo prover as informações básicas 

necessárias sobre o funcionamento geral do Colégio Basic Unidade III, de modo a que todos os 

membros da Comunidade Basic saibam como proceder frente a situações do dia-a-dia.  

Com ele, intencionamos promover um relacionamento cordial entre as famílias, os alunos 

e entre as famílias e a escola, por isso aconselhamos que este manual seja guardado para ser 

consultado por todos sempre que necessário.  

MISSÃO (Porque existimos) 

Compreender a demanda do mercado conciliando com o desenvolvimento de nossos alunos, 

visando uma sociedade mais justa e respeitosa. 

VISÃO (O que queremos ser) 

Ser um centro de desenvolvimento sócio econômico emocional de alunos para uma 

sociedade mais equilibrada. 

VALORES (Em que a empresa acredita) 

Foco em pessoas; Capacitação; Desenvolvimento; Sociabilidade; Ética; Inovação. 

  

Setores de Atendimento 

Veja abaixo a descrição e o horário de funcionamento dos setores que atendem a Educação 

Infantil do Colégio Basic Unidade III:  

Direção Pedagógica - Atua na área de educação, garantir excelência na prática pedagógica, 

com monitoramento permanente da relação ensino-aprendizagem em contato direto com a 

Diretoria de Ensino, no planejamento e infraestrutura pedagógica.  

Atendimento de segunda à sexta no turno matutino e vespertino.  

Psicóloga – Auxilia pais, professores e alunos que atua junto à educação, auxiliando os alunos 

em seu processo de aprendizagem e os educadores em sua função de ensinar. 

Professores - Alcançar a excelência de ensino garantindo que os alunos aprendam o conteúdo 

de cada disciplina, através de práticas modernas, buscando despertar no educando a magia e o 
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contentamento natural do processo de aprendizagem inerente ao homem desde o seu 

nascimento.  

Secretaria – A secretaria é o setor responsável pela documentação dos alunos e da Escola. 

Atendimento de segunda à sexta, das 8h às 17h30. 

Atendimento Financeiro - Responsável por funções administrativas específicas 

relacionadas ao setor financeiro, tais como atendimento financeiro, negociação de débitos, etc.  

Atenção:   

1- O atendimento deve ser previamente agendado com o profissional em questão, através de 

nossos telefones (3413-3818 ou 3635-5656) pelo aplicativo ou por correio eletrônico. Esta 

medida visa garantir a qualidade do seu atendimento.  

2 - Sem o prévio agendamento, não podemos garantir a realização do seu atendimento. 

 

RETORNO DAS AULAS 

  O nosso retorno será presencial, seguro e gradual em todas as fases do Plano São Paulo. 

Enquanto estivermos na fase vermelha e laranja poderemos manter a opção de ensino 100% 

remoto para os pais que dos alunos do Infantil I e II, as demais turmas serão no modo 

presencial. 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

CURSO EDUCAÇÃO INFANTIL 

Manhã Tarde 

Entrada 8h Entrada 13h 

Saída 12h Saída 17h 
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Objetos Pessoais 

Todo material deverá vir marcado com o nome e a turma do aluno, inclusive o uniforme, 

em local visível e de forma que não possa ser removido, evitando trocas ou extravios.  

A Escola não se responsabilizará por materiais não identificados. Esses serão 

encaminhados para doação após 30 (trinta) dias na seção “Achados e Perdidos”. 

Material Didático 

No Colégio Basic o material didático utilizado, foi escolhido para atender às expectativas 

de professores e alunos, com recursos inovadores e eficientes que integram a experiência de 

autores renomados a ferramentas metodológicas e multimídia para potencializar o processo de 

ensino aprendizagem.  

Obs.: Recomendamos que os Materiais Didáticos (livros, apostilas, etc.) sejam devidamente 

identificados e sempre encapados, pra uma melhor conservação. 

Ferramentas de Comunicação 

A Escola em Contato com o Aluno e a Família.  

Circulares, convites e comunicados são sistematicamente enviados visando maior eficiência na 

comunicação entre Família e Escola. Como buscamos nos adequar a nova realidade digital e a 

dinâmica do mundo moderno, todas as correspondências são postadas em nosso aplicativo 

“Colégio Basic” pelo celular e em nosso facebook, instagram e site.  

Manter os endereços, inclusive os eletrônicos, e os telefones atualizados na Secretaria do 

Colégio, é uma obrigação da família que permite uma comunicação mais eficaz.  

Com o aplicativo o facebook e o site, temos um sistema de comunicação moderno e diferenciado 

com os alunos e as famílias. São disponibilizadas informações sobre a vivência escolar do aluno 

e do próprio Colégio, para que todos da nossa comunidade possam acompanhar e estar cientes 

da nossa programação e principais acontecimentos. Os pais ou responsáveis deverão baixar o 

aplicativo do Colégio para acompanharem todos os recados e informações importantes 

referentes ao aluno.  
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Os pais ou responsáveis não poderão se escusar de cumprir o manual do aluno e regimento 

interno do Colégio, alegando desconhecer, pois o mesmo está disponível na página 

www.colegiobasic.com.br e na secretaria do Colégio Basic Unidade III. 

Reunião Pedagógica 

 Colégio Basic divulga os dados do desempenho escolar dos alunos, através do Boletim 

Escolar ao término de cada bimestre. Para este acontecimento tão importante, realizamos a 

Reunião de Pais e Mestres, que tem por finalidade unir a família e os professores para que se 

conheçam e sejam sanadas dúvidas de acompanhamento do aluno. 

A Família em Contato com o Colégio. 

É de fundamental importância que a família comunique o Colégio qualquer fato que fuja da 

rotina do aluno. Vide exemplos abaixo:  

 Doenças ou viagens que acarretem faltas;  

 Falecimento de parentes próximos;  

 Outras situações que possam favorecer o melhor acompanhamento do aluno; 

 Alergias, religião e hábitos alimentares. 

Metodologia de Avaliação 

A “educação infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade.” Portal do MEC  

A avaliação do desempenho e da evolução dos alunos da educação infantil neste período 

é feita através da observação das respostas dadas pelo aluno nas atividades propostas, estas 

observações são registradas e mostradas aos pais a cada final de bimestre. 

Educação Física 

A Educação Física faz parte da Grade Curricular obrigatória, portanto a participação do 

aluno é indispensável e obrigatória, mas é exigido que o aluno apresente atestado médico apto 

para realização de atividades esportivas e prática de natação.  

Dispensas e Justificativas: O aluno só será dispensado da prática de Educação Física se 

apresentar problema de saúde comprovado por relatório/atestado médico. 
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Regulamento Geral do Aluno. 

Direitos:  

 Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo igualdade de atendimento, 

sem sofrer qualquer tipo de discriminação; 

 Participar das aulas e demais atividades promovidas pelo estabelecimento, como também 

solicitar orientações aos professores, coordenadores de área, orientadores e 

supervisores, sempre que julgar necessário;  

 Utilizar-se das instalações e dos recursos materiais do Colégio, mediante prévia 

autorização de quem de direito. 

Deveres:  

 Tratar colegas e professores com respeito;  

 Participar das aulas e atividades escolares, devidamente uniformizados;  

 Ser assíduo e pontual, comunicando ao estabelecimento qualquer impedimento de 

frequência às aulas;  

 Zelar pelo bom nome e imagem do Colégio;  

 Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências do Colégio, cabendo aos 

pais a indenização ou reparo do estrago causado ao estabelecimento ou a objetos de 

colegas, professores e funcionários;  

 Cumprir as disposições deste Regimento Escolar, bem como outras determinações 

emanadas da Direção do Colégio;  

 Comparecer às solenidades, festas cívicas e outros eventos promovidos pelo 

estabelecimento. 

Atrasos 

A pontualidade e a assiduidade são atitudes consideradas importantes na formação, 

socialização e adaptação da criança no Colégio. Os atrasos ou faltas devem ser justificados à 

professora da turma ou coordenadora, para que seu motivo fique registrado (exceto turma do 

berçário). 
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Havendo reincidência nos atrasos a família será notificada, visto que o atraso 

compromete o desenvolvimento do aluno. 

Uniforme 

O uso do uniforme escolar é obrigatório e imprescindível para permanência do aluno nas 

instalações do Colégio. Por isso, visando respeitar a diversidade, o Colégio Basic oferece uma 

grande variedade de modelos de uniforme para que cada família e aluno escolha o estilo de sua 

preferência.  

É fundamental que o aluno esteja devidamente uniformizado, seguindo as regras da 

escola.  

Informamos que o uniforme somente deve ser comprado na Malharia autorizada. Consulte 

informação na Secretaria do Colégio e evite problemas, visto que será vetado o uso de uniforme 

que não esteja em conformidade com os padrões de criação, cor, aplicação de marca e 

modelagem definidos pela escola.  

Os alunos deverão estar devidamente uniformizados a partir do 1º dia de aula. É 

importante adquirir o agasalho para época de frio, pois não será permitida a entrada sem 

uniforme para qualquer atividade realizada no colégio.  

O nosso fardamento compõe-se de peças variadas para a escolha do aluno. O uniforme 

deverá ser completo.  

Observações importantes:  

a) Caso o aluno compareça com o uniforme escolar incompleto, os responsáveis serão 

informados e o aluno encaminhado para retornar a sua residência.   

b) É obrigatório o uso do uniforme escolar completo para a entrada do aluno na escola, seja 

para aula ou período integral, semi-integral e bilíngue. 

* Aulas de Educação-Física (dias chuvosos e inverno): uniforme e tênis;  

* Aulas de Natação: sunga/maiô da escola ou preto, touca, boia, roupão da escola ou toalha 

amarela, trazer chinelo (para a piscina), após a aula o (a) aluno (a) deverá usar sandália ou tênis 

(trazer na mochila);  

* Aulas de Judô - Quimono;  
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* Aulas de Dança/Expressão Corporal MENINAS: sapatilha preta ou meia antiderrapante 

(obrigatório), maiô da escola, saia de dança ou short/saia da escola (opcional); MENINOS meia 

antiderrapante (obrigatório). 

Observação sobre a fabricação: Qualquer empresa de confecção de roupas e fardamento 

pode confeccionar e vender o uniforme do Colégio Basic. Para tanto, a mesma deve procurar-

nos para receber as informações de padrão (especificação de cor, aplicação de logomarca, etc.) 

necessárias para a produção dos mesmos, para assim ser indicada para os pais pelo nosso Colégio 

como local de compra. 

Agenda Escolar 

O Colégio conta com a parceria das famílias no acompanhamento diário do aplicativo que 

é uma ferramenta de comunicação importante entre família e escola. É importante que o 

responsável acompanhe diariamente a agenda digital, observando os comunicados e as 

atividades que devem ser realizadas em casa. Pedimos também que o responsável tome ciência 

quando necessário para que fique registrado o seu acompanhamento. 

Aniversários 

Os aniversariantes do mês serão comemorados com toda escola, sempre na última semana 

do mês, os pais dos aniversariantes do mês se reúnem e dividem essa festa, não ficando custo 

algum para o colégio. 

Se os pais ou responsáveis desejarem, poderão convidar os colegas de sala para o 

aniversário realizado fora do colégio, a professora responsável somente poderá fazer a entrega 

do convite desde que, todos os alunos da sala sejam convidados. 

Projeto O Líder em Mim 

O Líder em Mim trabalha com a vivência dos 7 hábitos e com a quebra de paradigmas, 

ajudando alunos e educadores a enxergarem as situações de uma forma diferente (VER), 

mudando comportamentos (FAZER) e, assim, alcançando resultados novos e consistentes 

(OBTER).  

Fundamentado em teorias do desenvolvimento humano, O Líder em Mim promove a 

estruturação do currículo socioemocional, possibilitando o desenvolvimento das competências 

do século 21, necessárias para tornar os alunos mais independentes e confiantes, para que 
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tenham sucesso na escola e na vida, e para que sejam agentes transformadores de uma 

sociedade melhor.  

Lanche 

A hora do lanche além de ser muito importante para a socialização da criança, é um 

momento para uma alimentação balanceada. 

Pedimos que o lanche trazido de casa seja saudável, o mais próximo possível do nosso cardápio. 

Fica proibido salgadinhos e refrigerantes. 

O Colégio oferece lanche de acordo com cardápio nutricional, valor da taxa disponível na 

secretaria.  

Reuniões com as famílias 

Acreditando na importância da relação família e escola, realizamos reuniões por bimestre 

para discutir os processos pedagógicos referentes à turma. Para tratar de questões 

particulares, solicitamos que a família marque um horário com a coordenação. A impossibilidade 

de comparecimento a qualquer reunião agendada pela escola, deve ser comunicada ao Colégio. 

Saúde 

Os alunos doentes e/ou portadores de doenças infecto contagiosas deverão ficar em 

casa, evitando assim, possíveis contágios. O retorno do aluno deverá ser acompanhado com o 

atestado médico; 

Todos os alunos são segurados pela Porto Seguro Proteção Escolar para despesas 

médicas hospitalares ou odontológicas por acidente dentro do Colégio.  

Mais uma vez, ressaltamos a importância em se manter o cadastro com informações 

atualizadas sobre o aluno e a família. 

Ensino Bilíngue 

O nosso ensino bilíngue trabalha com o programa da YOU BILINGUAL EDUCATION. Com 

qualidade comprovada pelo alto índice de aprovação nos exames internacionais, e a metodologia 

especializada em crianças e adolescentes que garante a fluência na língua inglesa através de um 

mundo de experiências e sensações. As atividades 100% em inglês ocorrem no contra turno do 

curso regular. A proposta pedagógica é desenvolvida de acordo com as necessidades de cada 
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faixa etária. Além da YOU extracurricular os nossos alunos também participam da YOU Clubs, 

com projetos dinâmicos, interativos e recheados de conhecimento.  

O material didático está incluso na mensalidade, o aluno recebe uma coleção para o 

extracurricular e uma coleção para os clubs. 

 

OUTRAS SITUAÇÕES 

1. Permanência na escola: O aluno somente poderá frequentar as dependências do Colégio 

em turno oposto ao de sua matrícula mediante autorização prévia da secretaria. 

2. Bens materiais: A escola não se responsabiliza por qualquer objeto de valor (pulseiras, 

brincos, colares, brinquedos e outros) que o aluno trouxer para a escola. 

3. Presença da família: A família assumirá o compromisso de se fazer presente no Colégio 

todas as vezes que for feito o convite formal ou quando do interesse da própria família, 

marcando previamente um horário.  

4. No Horário de Saída, conforme os responsáveis pelos alunos forem chegando, o aluno 

será chamado pelo porteiro, os senhores também poderão avisar a chegada clicando no 

CHEGANDO no aplicativo do colégio; 

5. Os responsáveis deverão comunicar o Colégio caso não possam vir buscar seus filhos e 

deverão enviar através do aplicativo o responsável que virá buscá-lo, preenchendo no 

campo CHEGANDO a autorização, e optar por permanente ou não. NÃO ACEITAREMOS 

AUTORIZAÇÕES POR TELEFONE. 

6. Em tempos de pandemia a adaptação passa a ser diferente, não podemos deixar que os 

pais entrem no colégio, então pedimos a compreensão para o bem de todos. O aluno (a) 

será recepcionado pela professora ou auxiliar da sala, os pais poderão vir buscar mais 

cedo na primeira semana de adaptação, se assim desejarem; 

 

Observação: A família deve ficar ciente de que a escola não presta quaisquer tipos de serviços 

de estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores de qualquer natureza, 

bicicletas e outros tipos de transporte, não assumindo, portanto, a responsabilidade perante 

indenizações por danos, furtos, roubos, incêndios, atropelamentos, colisões e outros eventos 

que venham a ocorrer, nas dependências internas ou externas, cabendo, nestes casos, ao 

condutor e/ou proprietário do meio de transporte, a exclusiva responsabilidade pela reparação 

dos danos. 
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Em caso de dúvidas sobre situações que não foram especificadas neste Manual, entre em 

contato direto com a direção do Colégio para que possamos ajudá-los.  

Seguem abaixo os nossos telefones de contato: 

(12) 99251-3612 – (12) 3622-5577 

colegiobasic.unidade3@gmail.com 

 

 

A Direção 
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