
 

CRITÉRIOS  E NORMAS DO REGIMENTO ESCOLAR 

 

 

1. Matricula / Reserva de Vaga 

 A matrícula ou a reserva de vaga deverá ser efetuada através do preenchimento do requerimento e da 

ficha de informações pelo responsável legal da criança 

 

a. Entrega da documentação solicitada pela secretaria da escola 

b. Pagamento da taxa, que será determinada pela Direção da escola. 

c. No caso de transferência para os alunos do Ensino Fundamental de outra escola os responsáveis 

deverão entregar o Histórico Escolar ( xerox autenticada ) 

   

2. Anuidade 

 A anuidade escolar é composta de 13 ( treze) parcelas com valores ajustados conforme a 

determinação oficial em vigor. Sendo que a matrícula uma das parcelas acima citadas. 

 

3. Pagamento das mensalidades 

 

a. O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado em qualquer rede bancária,  através de 

Boleto bancário até o 5º dia útil de cada mês. As mensalidades que por  alguma eventualidade forem 

pagas na escola, quando estiverem vencidas será cobrada a taxa do boleto e o juros. 

b.  A mensalidade de janeiro deverá ser paga com cheque pré-datado no ato da reserva de vaga. 

c.  A mensalidade de julho será enviada junto com o boleto bancário de Junho. 

d.  Aos alunos que necessitarem da escola além do horário normal de aula será acrescido na sua 

mensalidade uma taxa mensal para hora-extra. 

 

4. Desistência 

 

 Em caso de desistência, o responsável deverá comunicar o fato à escola com 30 dias de antecedência. 

Caso contrário a mensalidade vigente deverá ser quitada. 

Obs: não aceitaremos desistências nos meses de novembro e dezembro. 

 

5. Férias 

 

 A escola permanecerá aberta durante o mês de Julho e após a primeira semana de Janeiro, fechando 

para Férias Coletiva no final do ano. 

a. Para quem freqüentar a escola nos meses de férias será cobrada uma taxa de Curso de Férias. O valor 

será estipulado pela secretaria da escola. 

 

 

6. Material  

 A lista de material estará a disposição no site da escola : www.colegioprimeiromundo.com . Os 

alunos que não tiverem acesso a Internet deverão solicitar a lista na secretaria da escola. 

a. Os materiais solicitados na lista deverão ser entregues para a professora na primeira semana de aula. 

b. A partir do Maternal II os alunos usarão o material do Sistema Sigma de Ensino, esse material terá um 

custo e o valor poderá ser parcelado segundo a determinação da escola 

 

7. Comunicação diária 

 

a. Agenda-  Todos os recados à professora , secretaria ou direção deverão ser anotados na agenda.  

b. Telefonemas – Para evitar contratempos na sala de aula, os recados deverão ser passados para a 

secretaria, que transmitirá às professoras. 

http://www.colegioprimeiromundo.com/


 

8. Uniforme 

 

 O uso do uniforme é obrigatório a partir do estágio do Mini-Maternal. 

      Os alunos do Ensino Fundamental não poderão assistir aula sem o uniforme. 

 

9. Medicação 

 

 A escola não poderá ministrar medicação sem o receituário médico e as anotações em agenda dos 

pais e responsáveis contendo os horários e as dosagens. 

a.  Inalações – Somente com o receituário médico. 

 

Obs: Salientamos que a criança  doente ou com febre deverá permanecer em casa, pois a escola não tem 

como atendê-las nas suas necessidades especiais.  

 

10 –Horários 

  Os alunos da Educação Infantil ou Berçário deverão cumprir os seguintes horários: 

Período da manhã : das 8h às 12horas ( 30 minutos de tolerância) 

Período da Tarde : 13h às 17 horas ( 30 minutos de tolerância) 

Período Integral : das 8h às 18horas 

O portão estará aberto no período da manhã a partir das 6h40 para os alunos que combinaram horários 

diferenciados na secretaria da escola. 

 Os  alunos do Ensino Fundamental cumprirão os seguintes horários: 

Período da manhã : 7h30 às 12:30 horas (Fundamental I) 

                           7h30 às 12:50horas (Fundamental II) 

Período da tarde: 13h às 18 horas 

 

11.Controle de faltas 

 

 Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental terão o controle de freqüência feito pelos 

professores  através do Diário de Classe. 

a. Os alunos do E.F. terão as suas faltas publicadas bimestralmente no Boletim Escolar. 

b. O aluno que apresentar 25% de  ausência  às aulas poderá ser reprovado ou passará pelo Conselho de 

Ano/Classe para estipularmos atividades de Compensação de Ausência. Caso os pais ou responsáveis 

pelo menor insistirem na irregularidade, a escola comunicará oficialmente o Conselho tutelar e a 

Secretaria de Educação do Estado para notificar a situação. 

c. Total oficial de dias letivos do Calendário Escolar homologado pela SEE : 200 dias letivos. 

 

12. Reunião de Pais e horário para atendimento aos pais 

 

 Durante o ano letivo serão marcadas com antecedência reuniões bimestrais para que os pais possam 

acompanhar o processo de aprendizagem escolar de seus filhos, bem como os projetos e atividades da 

escola. Fora das Reuniões de Pais os professores só poderão atendê-los com horário marcado com 

antecipação na secretaria da escola. 

 

13. Entrega de alunos 

 

 A pessoa da portaria só poderá entregar a criança às pessoas autorizadas a retirá-la. Caso contrário, 

os responsáveis deverão comunicar pessoalmente ( telefone/agenda) a secretaria da escola se delegarem 

essa função a outro, evitando assim situações constrangedoras. 

 

14.  Entrada ou saída antecipada 

 

 Solicitamos que avisem a direção da escola e aos professores através da agenda sobre a necessidade 

de entrar ou sair antes do horário de aula. 

 



 

15. Brinquedos e objetos de valor 

 

 Os alunos só poderão trazer brinquedos ou objetos de valor  com a solicitação dos professores, caso 

contrário não nos responsabilizaremos pela perda ou dano dos mesmos. 

 

16. Aniversários 

 Os aniversários poderão ser comemorados na escola com as seguintes condições: 

 

a. Somente ás sextas-feiras; 

b. No horário do lanche, e somente para os amigos da sala de aula; 

c. Se houver mais de um aniversariante no mesmo dia, os pais poderão solicitar que a professora que 

interceda para a organização de uma festa única. 

d. Trazer o que foi solicitado pela professora, inclusive alimentos específicos para os alunos com 

restrições alimentares ( diabetes, alergias ,e outros ). 

 

 

17. Passeios e Visitas 

 

 Os passeios ou visitas para os alunos do E.Infantil e E.Fundamental com  programação pedagógica 

serão organizados pela escola nos horários de aula. A adesão dos alunos não será obrigatória, mas poderá 

implicar em atividades de pesquisa sobre o assunto para que os mesmos possam desenvolver o tema em 

sala de aula. 

 A escola poderá suspender a aula dos alunos que não forem participar da atividade.  

 

 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos  e agradecemos antecipadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


