Este manual foi idealizado para que
os pais/responsáveis possam ter em
mãos informações essenciais sobre o
funcionamento e filosofia adotados
pelo Colegio Anglo-Brasileiro .

Princípios que norteiam a aprendizagem
Para que o ambiente escolar possibilite a construção
de aprendizagens nas quais todos possam atingir,
no dia a dia, o seu potencial pessoal e acadêmico,
é necessário que:
OS ALUNOS
- sejam assíduos e pontuais;
- estejam sempre bem preparados com o material necessário para as atividades
escolares;
- respeitem a si próprios, os outros e o ambiente escolar;
- evitem declarações irreverentes ou abusivas;
- conduzam-se de maneira segura e responsável;
- apresentem-se adequadamente e uniformizados: camisa da escola; calça ou
bermudão na cor azul ou preta (sem qualquer tipo de adereço ou bordado);
tênis, de qualquer cor; uniforme de Educação Física; camiseta do grêmio e outras
comemorativas com símbolo da escola. O uniforme completo é necessário para
que os alunos possam assistir às aulas, e participar de aulas externas;
- sejam responsáveis por suas tarefas;
- observem regras e regulamentos estabelecidos pela escola e por seus professores;
- busquem mudanças através de procedimentos adequados;
- usem adequadamente os equipamentos escolares;
- participem ativamente do seu processo de aprendizagem;
- participem das aulas externas propostas pela escola;
- responsbilizem-se pelos seus atos.
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OS PAIS
- conheçam e compactuem com o Projeto Pedagógico do colégio;
- mantenham contato com a escola em relação ao progresso e conduta de
seus lhos;
- assegurem que seus lhos compareçam à escola diariamente, noticando e
explicando ausências e atrasos;
- assistam seus lhos para que sejam saudáveis;
- comuniquem à escola qualquer problema ou condição que afete seus lhos
ou outros alunos da escola;
- discutam boletins e atividades escolares regularmente com seus lhos;
- mantenham atualizados telefones e endereços de casa e do trabalho;
- informem o nome do responsável pelo transporte escolar;
- comuniquem ao colégio o nome do responsável em caso de sua ausência.

OS EDUCADORES
- trabalhem com procedimentos sólidos de orientação e de acordo com o PPP
do colégio;
- mantenham uma atmosfera que promova um comportamento produtivo;
- apresentem atitudes de respeito para com os alunos;
- desenvolvam um bom relacionamento de trabalho entre alunos, família e
funcionários;
- encorajem a participação de pais em assuntos escolares;
- busquem envolver os alunos no funcionamento diário da escola;
- sejam assíduos e pontuais;
- estejam preparados para cumprir com suas obrigações;
- respeitem a si próprios, os outros e o ambiente escolar;
- evitem declarações irreverentes ou abusivas;
- conduzam-se de maneira segura e responsável;
- observem regras e regulamentos estabelecidos pela escola;
- comprometam-se a buscar mudanças através de procedimentos
adequados;
- planejem um currículo que atenda às necessidades do aluno;
- promovam disciplina ecaz através da imparcialidade.

Uniformes
O uniforme escolar é exigido para que o
aluno possa assistir às aulas e consta de:
- camisa branca com o símbolo da
escola;
- calça ou bermudão na cor azul ou
preta (lisa, sem qualquer tipo de
adereço ou bordado);
- tênis, de qualquer cor;
- camisas comemorativas com o
símbolo da escola também podem ser
utilizadas.
O uniforme de Educação Física consta de:
- camiseta da escola;
- bermuda da escola;
- tênis.
Para as aulas de Natação, os alunos
deverão trazer:
- maiô ou sunga;
- touca de banho (para meninas);
- toalha.
O b s : To d a s a s p e ç a s d e v e m s e r
identicadas com o nome do aluno.
Nas sextas-feiras, foi instituído o
Free Dress, dia em que os alunos
do 1º e 2º anos poderão vir sem
o uniforme. Para todos os outros
alunos, o Free Dress é possível na
última sexta-feira de cada mês.
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Visitas
Os visitantes devem dirigir-se à secretaria para que possam ser devi damente orientados. A rotina escolar deve ser respeitada. O almoço, como parte desta rotina, é limitado aos alunos e funcionários.
Qualquer situação extraordinária será resolvida junto à secretaria.
Pela lei estadual n.º 9.200, de 29/07/2004, ca proibido fumar nas
dependências da escola.

Procedimentos disciplinares
Os alunos garantem sua disciplina através da conscientização de seus direitos e
deveres, respeitando a si próprios, colegas e funcionários.
Na ocorrência de faltas disciplinares, o aluno está sujeito às penalidades de:
I Advertência oral (limite de três);
II Advertência escrita, até o limite de três;
III Suspensão de um até o limite de cinco dias;
IV Cancelamento da matrícula, com guia de transferência.
Toda penalidade ou medida disciplinar aplicada deve ser registrada em livro
próprio e cienticada ao aluno e aos seus responsáveis, quando for escrita.
Os comunicados de advertência escrita e suspensão devem ser assinados pelo
responsável para que o aluno possa voltar a participar das aulas.
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Aniversários
Sabemos que a comemoração de
aniversário é alegria e celebração à
vida. Por isso, há sempre o desejo de
que esse momento seja especial e
inesquecível. Contudo, quando a
família escolher comemorar o
aniversário na escola, alguns
procedimentos deverão ser levados
em consideração para evitar
interferência na rotina escolar.
São eles:
- Os aniversários devem ser
previamente agendados com a
recepção do colégio;
- A professora/tutora deverá ser
comunicada com alguns dias de
antecedência;

- A comemoração, para a qual dispensam-se
convites, será limitada ao horário do lanche, das
9h e 40min às 10h (3º, 4º e 5º anos) e das 9h e
20min às 10h (1º e 2º anos);
- A família deverá chegar 20min antes do lanche,
para organizar o espaço da festa;
- O convite para esse lanche será extensivo
apenas aos pais e irmãos, desde que estes não
sejam prejudicados por deixar a sala de aula;
- A decoração deve ser simples, e restringir-se
apenas à mesa. Painéis e bolas devem ser
evitados, já que o espaço da escola será usado,
logo após a comemoração, por outras turmas
(não há tempo para arrumação ou
desmontagem elaboradas); além disso, vale
ressaltar, as bolas são bonitas, alegram o espaço
da festa, mas não fazem bem ao meio ambiente;
- Pratos, copos, toalha e outros componentes
para o aniversário são de responsabilidade da
família do aniversariante;
- Sugerimos que o lanche seja simples e
saudável;
- Solicitamos que evitem contratar terceirizados
(fotógrafos, decoradores, etc), pois esses não
poderão permanecer no espaço escolar durante
a festa;
- Não serão permitidas apresentações de
mágicos, palhaços ou similares, pois a rotina
escolar segue o seu curso normal de atividades,
evitando assim, a dispersão das outras turmas.
OBS: Entendemos que o cumprimento dessas
orientações favorecerá uma comemoração
mais integrada à nossa rotina escolar.
Para aniversários fora da escola.
- Quando o aniversário for comemorado fora da
escola imediatamente após o horário escolar, os
pais devem autorizar, por escrito, a saída de seus
lhos, identicando o responsável pelo
transporte para o local da festa;
- Se a família zer a opção de entregar os
convites para o aniversário na escola, nenhum
colega da turma deverá ser excluído.

Estudo em casa
É importante que a criança trabalhe
com autonomia, que deve ser
construída desde cedo. Os deveres
escolares devem ser realizados de tal
forma que, no dia seguinte, o
professor possa acompanhar
possíveis diculdades. Em casos
especiais, os pais devem comunicar
ao(a) professor(a) o motivo da não
realização das tarefas ou possíveis
diculdades encontradas, através da
agenda.
O local de estudo deve ser
acolhedor e a atenção da criança
deve estar voltada para o essencial,
com materiais adequados (livros,
estojo, dicionários...), longe de
movimento, barulho e distrações
(animais, alimentos, som...).
A rotina de estudo é estruturante
para a autodisciplina. A escolha de
um horário e a forma de organizar o
tempo e o espaço perdurarão toda a
vida acadêmica. É importante que
esses hábitos sejam cuidados desde
cedo.
Além dos deveres de casa, a leitura é
um fator essencial para o
engajamento dos estudantes e os
pais devem incentivá-los para a
formação desse hábito.
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Achados e perdidos
Os alunos serão orientados na
escola a se responsabilizarem
por seus pertences. Caso o aluno
venha a encontrar dinheiro ou
outros artigos no colégio, deve rá entregá-los na secretaria, on de haverá um lugar seguro para
eles, até que sejam reclamados
pelos respectivos donos.
Aconselhamos que carteiras, bol sas, sacolas, uniformes, lanchei ras etc, tragam identicação.
Itens e roupas não procurados
serão doados semestralmente para instituições de caridade, pois não
temos espaço para armazená-los.
Artigos como aparelhos e jogos
eletrônicos, jóias, quantias elevadas de dinheiro, brinquedos ou
outros devem ser deixados em
casa, a não ser em caso de acordo prévio com o(a) professor(a). A
escola não se responsabilizará pelas
perdas ou danos.
Caso os pais encontrem objetos
desconhecidos nos pertences de
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seus lhos devem orientá-los a
devolver ao seu proprietário e
recorram à escola em casos de
reincidências para que possamos ajudá-los a construir, com
solidez, os valores essenciais para a convivência sadia.

Uso do telefone
O uso do celular atrapalha muito
o processo que a escola precisa
oportunizar, como, por exemplo, resolver conitos, procurar
soluções para problemas no
âmbito escolar, entre outros.

Pontualidade/Assiduidade
O sucesso acadêmico está intimamente relacionado à assiduidade
e pontualidade escolar.
As atividades se iniciam às 7h45min e terminam às 15h.
Na chegada à escola, os alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º
ano) deverão permanecer no pátio (ao lado do auditório) até o sinal de entrada em sala. Depois das 15h também permanecerão no
pátio para aguardar o portador. A chegada fora de horário interfere
na rotina do aluno e de sua turma, assim como no desenvolvimen to das atividades. Solicitamos aos responsáveis que estejam atentos
a isso. Caso haja necessidade de comunicação sobre o atraso, os
pais devem procurar a secretaria e não a tutora, já que esta estará
envolvida com o grupo.
Os funcionários que permanecem no estabelecimento após as 15h
estarão ocupados com alunos envolvidos em atividades extracurriculares ou reorientação. Dessa forma, é essencial que esse horário
de saída também seja rigorosamente observado.
É necessário que as faltas sejam comunicadas à professora-tutora.
Serão consideradas faltas inevitáveis aquelas causadas por doen ça ou emergências familiares. Em circunstâncias extraordinárias, as
ausências deverão ser noticadas com antecedência. É importante
lembrar a necessidade de presença em 75% das aulas para a apro vação no ano letivo.
Ressaltamos que, nas vésperas de feriados, os alunos serão dispen sados às 14h10min e, nas sextas-feiras, às 12h30min. Nos dias de
Conselho de Classe e Conferência de Pais, agendados no calendário
escolar, os alunos serão dispensados às 12h30min.
Contamos com o compromisso da família na observância do horá rio e calendário escolar.
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Desempenho e avaliação escolar
A avaliação dos alunos será feita
em cada componente curricular
através da utilização de diversos
instrumentos. Os resultados serão expressos em conceitos (do
1º ao 4º ano) e em notas de
zero a dez e conceitos (5º ano).
Ao nal da I e II unidades, os
pais terão agendada uma reunião com a professora-tutora da
turma quando será entregue o
boletim, com informações sobre
o processo de desenvolvimento
nas diferentes disciplinas. Essa
reunião terá a duração de 15min
e acontecerá durante o período

de Conferência de Pais, conforme consta do calendário esco lar. O horário individual a ser
marcado seguirá na agenda do
aluno naquela oportunidade.
Os pais que desejarem mais infor mações ou não puderem comparecer na data marcada deverão
solicitar a professora-tutora, através da secretaria.
Ao nal da I, II e III unidades, os
pais receberão informações so bre o conteúdo trabalhado na
unidade, as notas e as faltas do
aluno através do boletim.

Autorização de saída
As saídas antes do horário de término das aulas ou a saída com ter ceiros só serão permitidas com a apresentação de autorização por
escrito do(s) responsável (eis). Essa autorização deverá ser assinada
pela professora tutora para que o aluno possa sair do colégio. Por me dida de segurança, a escola não autorizará saídas por telefone.
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Comunicação
família/escola
A comunicação Família/Escola será
estabelecida através de registro no
classicador de avisos. Para a turma
do primeiro ano, a comunicação será
através da pasta de avisos.

Os avisos sobre atividades
realizadas na escola serão enviados
também via e-mail. Para isso, é
importante manter atualizados os
endereços eletrônicos registrados
n o a t o d e m a t r í c u l a . To d a
comunicação que exige a assinatura
dos responsáveis continuará sendo
feita através da agenda e pasta de
avisos.
Em caso de necessidade, os pais
podem agendar reuniões com os
professores, através do registro no
classicador de avisos ou da
secretaria, pelos telefones:
3367-2173 e 3367-4510.

Os pais podem entrar em contato
com a escola através da
Coordenação, NAP, professoratutora ou diretoria sempre que
necessário. Em caso de dúvidas
ou divergências em relação aos
procedimentos da escola, é
importante que esses assuntos
sejam
tratados diretamente com a
escola, já que os lhos precisam
s e n t i r- s e s e g u r o s e m s e u
ambiente escolar.
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Grupo de pais
Com o objetivo de discutir assuntos referentes à educação e formação dos
lhos, foi criado o GRUPA – Grupo de Pais do Anglo, que se reúne no espaço
escolar. Palestras, mesas redondas e a participação nas discussões têm trazido
reexões importantes para a educação dos lhos.

Alimentação na escola
O serviço de alimentação, tanto da cantina quanto do restaurante, é
terceirizado. Mensalmente, o restaurante enviará para casa o valor e a
discriminação do que foi consumido.
Apenas nas sextas-feiras o aluno poderá fazer a opção de não almoçar na
escola, pois a aula termina às 12h30min. Durante o lanche e o almoço, a cantina
e o refeitório não venderão refrigerantes.
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Cuidados com a saúde
É importante que a cha de emergência, preenchida pela família no
ato da matrícula, esteja sempre atualizada.
A escola conta com os serviços da Vital Med para atender pequenos
acidentes.
A prossional de saúde entrará em contato com a família em casos
de acidentes ou em casos de necessidade de usar medicação.
É aconselhável não trazer a criança para o Colégio, quando ela estiver
doente. Tal atitude, certamente, não contribui para o pronto
restabelecimento e ainda pode expor as demais a um possível contágio.

Atividade após o
horário da escola
No período das 15 às 16 horas, a
escola poderá abrir o espaço para
aulas de capoeira / judô / ginástica
rítmica (terceirizados). Caso haja essa demanda, os interessados podem
se inscrever na secretaria.
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Uso da biblioteca
O horário de funcionamento da
Biblioteca é das 8h às 11h40min e
das 12h30min às 16 horas.
Todos os alunos têm agendado,
semanalmente, um horário na
biblioteca, junto com o professora-tutora, para atividades de leitura e empréstimo de livros. Os
alunos podem levar emprestados
até dois livros e só poderão retirar outros mediante devolução
dos primeiros.

É importante que os pais colaborem no sentido de incentivar a leitura e o cuidado com os livros.
Em caso de perda, há necessidade
de reposição por parte do aluno.
Os pais podem ter acesso ao acervo da biblioteca, através de empréstimo especial.
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Aulas externas
As aulas externas programa-das
pela escola são uma oportunidade para enriquecimento da
aprendizagem e a participação do
aluno é fundamental. Para tanto,
os responsáveis devem assinar a
autorização enviada pelo colégio
no prazo preestabelecido. As
autorizações devem ser entregues
aos tutores até a véspera da aula
externa.
O incentivo a essas aulas é importante. Além disso, é imprescindível que os pais estejam
presentes no horário marcado
para pegar os lhos, quando a
atividade programada exceder o
horário habitual.

Nos encontrem nas redes sociais
- nas redes sociais
Durante o ano, os pais encontrarão
um resumo das atividades realizadas no colégio.
Endereços:
sitewww.colegioanglo
brasileiro.com.br
Facebook: Colégio Anglo-Brasileiro
Instagram: anglo_brasileiro
Twitter: @colegioanglo_ba
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