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   ÂSem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo nem ensino”. Paulo Freire 

 

Educação Infantil 
 

“A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 
os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.” 
 
Este Manual do Aluno e da Família tem por objetivo prover as informações básicas 
necessárias sobre o funcionamento geral do nosso Colégio, de modo a que todos 
os membros da Comunidade Impacto 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 o Colégio, por isso aconselhamos que este 
Manual seja guardado para ser consultado por todos sempre que necessário. 
 

 
Setores de Atendimento 

 
Direção Pedagógica – Atendimento de segunda à sexta no turno matutino e 

vespertino (9h 00min às 11h30 e das 12h às 18h) 
 
 

Aconselhamos que de acordo com a disponibilidade, o seu atendimento seja 
previamente agendado com o profissional em questão, através de nossos telefones 
3672-2647 ou 99108-8343, ou pelo aplicativo. 
Esta medida visa garantir a qualidade do seu atendimento. 

 
Secretaria- Atendimento de segunda à sexta, das 7h30 às 18h. 

 
 

Retorno as 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 optarem dos alunos do Infantil II e Pré 
Escola, demais turmas serão no modo presencial, estamos aguardando 
informações da diretoria de ensino sobre as demais fases.  
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Espaço Escolar 
 

Já estamos preparados, de acordo com as medidas de prevenção e de saúde, para 
garantir distanciamento social, higienização das mãos, dos calçados e dos 
ambientes. 
 
As salas de aula estão equipadas e prontas para as aulas presenciais (com a 
capacidade que for autorizado). 

 
Horário das Aulas 

 
Tarde: 13h às 17h 

 
Relacionamento Família-Escola 

 
O Colégio em contato com o Aluno e a Família. 
 
Na Educação Infantil a comunicação direta com a família é de extrema importância 
para o sucesso do relacionamento e do desenvolvimento da criança. Avisos, 
convites e circulares são constantemente enviados através do aplicativo do colégio, 
é de extrema importância que os responsáveis baixem o aplicativo do colégio em 
vossos smartphones para que a família esteja ciente das nossas atividades e 
também participe dos nossos momentos festivos. 
Também através destes contatos manteremos a família informada sobre 
ocorrências comportamentais, médicas ou especiais do aluno, por isso é de extrema 
importância que o responsável pelo acompanhamento do aluno verifique todos os 
dias. O responsável também poderá encaminhar bilhetes informativos assinados à 
professora ou direção, constando informações relevantes sobre os alunos. Para 
uma comunicação efetiva é imprescindível a atualização permanente dos dados por 
isso, em caso de alteração dos mesmos, a família deve comunicar imediatamente 
o Colégio. 
 
Identificar todos os objetos da criança, com o nome. Ex: Mochila, material de 
higiene, kit prevenção, calçado, uniforme, entre outros. 
 
Para evitar o “vai e vem” da pasta de tarefa em vista dos protocolos da COVID-19, 
as atividades serão enviadas semanalmente para os alunos do ensino presencial e 
quinzenalmente para os alunos do ensino remoto, pedimos para que os pais 
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orientem seu (a) filho (a), a realizar a tarefa na data em que consta nas atividades, 
que será na seguinte forma:  Mini Maternal e Maternal: entregue na terça-feira e 
devolução até sexta-feira da mesma semana; Infantil I, Infantil II e Pré-Escola: 
entregue na segunda-feira e devolução até sexta-feira da mesma semana. 
 
Não será permitido que a criança traga qualquer tipo de guloseimas (guloseimas, 
refrigerantes e salgadinhos), assim como não chegar comendo alimentos. 
 
Os pais deverão respeitar o horário das refeições, pois as mesmas não serão 
oferecidas às crianças que chegarem fora do horário. 
 
Caso a criança apresente qualquer doença contagiosa, devemos ser avisados para 
que sejam tomadas as devidas precauções. Ela não deverá comparecer às 
atividades, para evitar o contágio em outras crianças.  
 
O horário de permanência e saída do aluno deverá ser o mesmo assinado em 
contrato, não sendo possível a compensação de horas. 
 
O banho no Colégio será apenas para os alunos em período integral (7h extras) e 
que participam de recreação de manhã até as 10:00 se o aluno comparecer após 
este horário não haverá banho. Caso os mesmos só venham no período da manhã 
ou somente à tarde, não tomará banho no Colégio. 
 
  
 

Bilíngue e Período Integral 
 
Como trabalhamos com turmas reduzidas será possível retornar presencialmente 
respeitando todos os protocolos de segurança. 

 
 

Recesso 
 
Temos o recesso de férias, porém ocorre a programação do curso de férias com 
taxa adicional para os alunos que não são de período integral. Será necessário 
entrar em contato com o Colégio para a questão de vagas.  
 
 Alunos de período integral ficam no Colégio 8h ou mais. 
 
 
 



 
MANUAL DO ESTUDANTE 

E DA FAMÍLIA 
 

                      
Colégio BASIC – Unidade II 

Tremembé - SP 
 
 

 

Reunião Pedagógica 
 

As reuniões serão bimestrais via Zoom. As datas serão marcadas com 
antecedência, com o objetivo de propiciar um diálogo entre pais e professores. Caso 
os pais optem por reunião presencial favor avisar com antecedência para 
agendarmos um melhor horário com a professora. 
 
 
 

Material Didático 
 

Em nossa Educação Infantil o aluno utiliza livro didático (os pais deverão 
encomendar pela plataforma), as apostilas são elaboradas pelas professoras, 
amparadas, portanto, em experiências de sala de aula e com base em diversas 
pesquisas. 
  

Uniforme 
 

O uso do uniforme escolar é obrigatório e imprescindível à permanência do aluno 
nas instalações da escola, facilitando a sua identificação no atendimento e proteção 
nas diferentes situações escolares, além de construir um exercício de disciplina, 
importante para a formação da cidadania. É fundamental que o aluno esteja 
devidamente uniformizado, seguindo as regras da escola. 
O nosso uniforme compõe-se de: 

• Calça, bermuda ou shorts preto; 
• Camisa de manga longa ou camiseta com logomarca do Colégio; 
• Agasalho com logomarca do Colégio; 
• Sandália, tênis ou sapato fechado de qualquer cor; Não será permitido o 

uso de chinelos. 
• Capoeira: Calça de Capoeira e camiseta da escola; 
• Educação Física: Uniforme e Tênis  
• Expressão Corporal: Meninos- Uniforme/ Meninas – Maiô e saia de dança 

(do colégio) ou uniforme; 
 
Obs.: Para participar das aulas extras, será necessário o uniforme completo! 
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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 faixa etária. Além da YOU extracurricular os nossos alunos também 
participam da YOU Clubs, com projetos dinâmicos, interativos e recheados de 

conhecimento. 
 Estas atividades desenvolvidas estarão subordinadas ao calendário escolar do 
Colégio Basic, não acontecendo em período de férias, recessos e feriados escolares 
e serão desenvolvidas por profissionais com formação específica, visando o total 
aproveitamento pelo (a) aluno (a). 
Manhã: 10h às 13h 

 
Atestado Médico 

 
A partir da turma do Mini Maternal até a Pré-Escola os alunos deverão apresentar 

o atestado médico (apto para atividades físicas).  
 

Caso os pais tenham interesse do filho (a) participar da natação no próximo 
semestre...  

O ATESTADO MÉDICO DEVERÁ CONSTAR APTO PARA ATIVIDADES 
FÍSICAS E NATAÇÃO. 

 
 

 
Natação 

 
Em vista da segurança e cuidados com o aluno (a), caso continue os protocolos 
referente a COVID-19 este ano de 2021 não haverá natação, caso contrário nossa 
natação dará início no 2º semestre. 
Fica acertado com os pais interessados, um contrato de prestação de Serviços da 
Academia de Natação Forma Ideal. O valor da mensalidade é de R$60,00 (sessenta 
reais), que deverá ser pago todo dia 06 (julho a dezembro).  
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Acidentes 
 

O Colégio prestará os primeiros cuidados, entrando imediatamente em contato com 
a família por telefone, a fim de que a mesma possa tomar as providências 
necessárias. A depender da gravidade do acidente o Colégio encaminhará a criança 
imediatamente para clínica ou hospital indicado pelos pais na ficha de cadastro do 
aluno e avisará os mesmos logo em seguida. 
Caso não tenha indicado nenhuma clínica ou hospital, pedimos para que entre em 
contato com o colégio. 
 
Obs.: Temos o seguro de acidentes pessoal coletivo escolar (Porto Seguro). 
 
 

Medicamentos 
 

A administração de medicamentos só será feita em casos de febre e ferimentos 
leves, com receituário médico. Para isso, consultaremos a ficha do aluno, 
verificando alergias e indicação de medicações a ministrar.  
Em casos de febre ou outro acontecimento, a família é imediatamente comunicada 
para encaminhamento das devidas providências. Em caso de ferimentos leves 
comuns a vida infantil, a situação é registrada no aplicativo e o responsável (quem 
vier buscar a criança) é informado do acontecimento na saída. 
 
Em vista do momento em que nos encontramos, não será permitido criança com 
febre em nosso colégio, pedimos para que os pais não enviem seu (as) filho (as) 
para a escola, pois a entrada não será permitida. 
 
Em casos especiais, onde se faz necessária a administração de medicamentos no 
período em que o aluno se encontra na escola, recomendamos que a família oriente 
pessoalmente a professora ou a auxiliar responsável e encaminhe lembretes pelo 
aplicativo, nos horários estipulados (alunos de período da tarde 14h). Não serão 
ministrados medicamentos sem anotação diária e sem receituário médico. 
 
Mais uma vez, ressaltamos a importância em se manter o cadastro com informações 
atualizadas sobre a criança e a família. Além de anotar no aplicativo, os 
medicamentos enviados ao Colégio deverão constar a receita, o nome da criança, 
a dose necessária e o horário a ser ministrado. 
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Atrasos e faltas 

 
A pontualidade e a assiduidade são atitudes consideradas importantes na formação, 
socialização e adaptação da criança no Colégio. Os atrasos ou faltas devem ser 
justificadas à professora da turma ou para a direção, para que seu motivo fique 
registrado para nosso acompanhamento. É fundamental ter pontualidade na hora 
de deixar e buscar seu filho no Colégio, caso a criança ultrapasse seu horário, será 
cobrado hora extra. Respeitar o horário de entrada no período da tarde, o portão 
será aberto às 12h 55min e fechado às 13h 15min.. Durante a entrada e saída 
orientamos não deixar a atenção das educadoras com questionamentos ou 
observações, pois poderá atrapalhar a atenção com os demais alunos. Avisar caso 
a criança tenha que sair antes do horário. Durante cada mês o aluno poderá 
chegar apenas duas vezes com atraso, na terceira vez entraremos em contato 
com o responsável. 
 
Não será permitido que o auxiliar do portão encaminhe recado até as professoras, 
isto deverá ser feito pelo aplicativo. 

 
 

O Brinquedo 
 

Acreditamos que é importante para as crianças a socialização dos seus brinquedos 
com os colegas. Fica acertado que todas as sextas - feiras, a criança poderá trazê-
lo. 
 
ATENÇÃO 1: Trazer somente um brinquedo (de plástico para facilitar a 
higienização) no dia estipulado. Não é permitido trazer brinquedos como: patins, 
bicicletas, brinquedos eletrônicos, celulares ou brinquedos de grande valor 
financeiro ou emocional. 
 
ATENÇÃO 2: O Colégio não se responsabilizará pelos brinquedos eventualmente 
danificados ou perdidos. Os mesmos deverão vir devidamente marcados com o 
nome da criança e a turma. 
 
OBS: DURANTE AS FASES VERMELHA, LARANJA E AMARELA, NÃO SERÁ 
PERMITIDO TRAZER BRINQUEDO DE CASA. 
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Lanche 
 

Objetivando incentivar bons hábitos alimentares nas crianças, recomendamos que 
o lanche seja natural e nutritivo. Seguem abaixo algumas dicas de como proceder: 
- Oferecer 1 opção de fruta diariamente; 
- Ao mandar lanche industrializado, observar atentamente a validade do produto; 
- Evitar frituras, refrigerantes, guloseimas e salgadinhos; 
- Sugestão de lanches: frutas, pães, bolos simples, sucos, iogurtes, leite fermentado 
(tipo Yakult), toddynho etc. 
- Informar a presença de lanches que necessitam ser mantidos sob refrigeração. Os 
mesmos serão armazenados em local adequado pela auxiliar de classe e devem 
ser trazidos em lancheira térmica; 
- A lancheira e o lanche deverão ser marcados com o nome da criança e sua turma 
para evitar possíveis trocas.  
 
 

Recreio/ Hora de brincar 
 

Entendemos a hora de brincar como um momento lúdico, onde a criança demonstra 
espontaneamente a sua autonomia e a integração com o grupo. 
Neste momento, separamos as turmas por idade e foco de interesse para observar 
o seu desenvolvimento. 
 

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 tenham sucesso na escola e na vida, e para que sejam 
agentes transformadores de uma sociedade melhor. 
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Ética e Cidadania Digital 

 

O Colégio Basic recomenda que os grupos de whatsapp entre pais e alunos 
caminhem com tranquilidade, respeito mútuo e amabilidade frente a temas 
desafiadores, lembrando sempre que o diálogo, seja em redes sociais ou 
pessoalmente, é uma via de mão dupla, em que cada um tem o direito de colocar 
suas ideias nos limites do direito do outro, cuidando da linguagem e demonstrando 
o respeito que todos merecemos. 

Ressaltamos que é preciso compreender esses grupos como uma forma rápida e 
segura de comunicar situações do cotidiano escolar que sejam de interesse coletivo, 
não um local para julgamentos precipitados ou ridicularização de profissionais e 
alunos. “Não é sobre o manto da liberdade de expressão que se constrói um tribunal 
de inquisição”. 

É preciso evitar exposição, constrangimento ou intimidação das pessoas, todos os 
participantes podem ser envolvidos na responsabilidade por danos praticados pelo 
grupo, não apenas quem fez (responsabilidade por ação), mas quem nada fez nem 
se manifestou contrário (responsabilidade por omissão). “Portanto, se não 
concordar com algo, se manifeste, porque o silêncio é conivência”, sendo assim, é 
importante que as pessoas entendam que qualquer atitude prejudicial a terceiros 
que o usuário faça nas redes sociais, seja em um conversa de grupo ou particular 
poderá ocasionar em sanção do judiciário. 

 
Outras Situações 

 
Em caso de dúvidas sobre situações que não foram especificadas neste Manual, 
entre em contato direto com a professora, coordenadora ou mesmo a direção da 
Escola para que possamos ajudá-los. 
 

 
Telefone para de contato: (12) 3672 2647 e 991088343 

 
Email: colegiobasicunidadetremembe@hotmail.com 

 
Acesse: Acompanhe-nos pelo FACEBOOK. 


