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O Manual da Escola tem como objetivo a divulgação das principais 

ações, normatizações e a forma de acompanhamento realizada por nossos 

profissionais da Educação, em seus mais diversos setores.  Toda a 

proposta de trabalho desenvolvida no Colégio Nossa Senhora da Glória 

visa atender, com excelência e responsabilidade, segundo a Filosofia do 

colégio, a formação integral dos alunos.   

 

1 - FILOSOFIA 

Educar o coração do educando dentro dos valores evangélicos 

baseados na Pedagogia de Jesus Cristo – Mestre e, inspirando-se em 

Maria, mãe e modelo de vida do educador. 

 

2 - MISSÃO 

Educar para a comunidade, com o coração aberto para a vida, a justiça, 

a cidadania e a fraternidade, evangelizando e integrando o ser humano na 

sociedade em que vive numa tríplice dimensão: com Deus, com o seu 

semelhante e com a natureza, interferindo na história da humanidade e na 

sua própria história. 

 

3 - VISÃO 

Sermos escola de referência, que educa com o coração, para formar 

cidadãos com excelente qualidade acadêmica, destacando-se em valores, 

atitudes humanísticas e cristãs, construindo um legado para as futuras 

gerações. 
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4 - PROPOSTA PEDAGÓGICA: 

Concebendo a criança com um ser social, psicológico e histórico, tendo 

o construtivismo, o sócio interacionismo e a teoria da aprendizagem 

significativa como referenciais teóricos e acreditando numa educação 

transformadora, relacionamos os conteúdos e orientações didáticas. 

Estabelecemos uma integração curricular, na qual os objetivos norteiam os 

blocos de conteúdos, que foram organizados a partir de temas em núcleos 

de trabalho. 

A Proposta Pedagógica estipulará tanto as disposições da base 

comum nacional e a parte diversificada, como os conteúdos curriculares a 

serem ministrados em cada série/ano, carga horária anual e total do curso, 

calendário letivo e outros elementos inerentes à matéria. 

 

5 - PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA 

Esta parceria é baseada no respeito, na cooperação, e na confiança. 

Ela é imprescindível para o sucesso da educação de nossos alunos, uma 

vez que temos objetivos comuns, como a formação de valores morais e a 

construção de conhecimentos. Para que isso ocorra, precisamos da 

participação da família no acompanhamento sistemático da vida escolar de 

seu filho para: 

 obter o conhecimento detalhado do conteúdo deste manual; 

 viabilizar o cumprimento efetivo pelo aluno das normas 

estabelecidas; 
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 evitar o agendamento de consultas médicas e/ou viagens, bem 

como chegadas tardias ou saídas antecipadas nos períodos de 

aula; 

 incentivar a formação dos hábitos de estudo; 

 analisar as avaliações realizadas e a verificação bimestral do 

boletim escolar; 

 participar de reuniões, comemoração e eventos. 

 

6 – HORÁRIOS  

Pontualidade é uma questão de respeito à coletividade e condição 

essencial para a organização e funcionamento de qualquer instituição. Os 

horários de aula para os alunos do Ensino Fundamental I são os 

seguintes: 

EDUCAÇÃO BÁSICA MATUTINO VESPERTINO 

Ensino Fundamental I 1º ao 5º ano 7h40 às 12h 13h05 às 17h30 

 

6.1 – Entrada 

Na entrada, o portão estará aberto: 

 Matutino - das 7h20 às 7h45 

Após esse horário, entrar pelo portão de baixo, evitando os atrasos. 

 

 Vespertino - das 12h45 às 13h10 

Depois do início da aula, o aluno só poderá entrar em sala de aula 

após a recepção realizar notificação na Agenda do Aluno. Além disso, 

quando o aluno atingir três atrasos no mês, os pais serão 

comunicados.  
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6.2 – Saída 

Ao término das aulas, o portão será aberto: 

 Matutino: às 12h e permanecerá aberto até às 12h30min; após esse 

horário, o aluno ficará no portão de baixo com o porteiro. Em caso de 

permanência do aluno nas dependências da escola, após o término 

do horário de aula, por um período superior a 30 (trinta) minutos, será 

cobrado um adicional, conforme consta no contrato. 

 

  Vespertino: às 17h30 e permanecerá aberto até as 18h; após esse 

horário, o aluno ficará no portão com o porteiro. Em caso de 

permanência do aluno nas dependências da escola, após o término 

do horário de aula, por um período superior a 30 (trinta) minutos, será 

cobrado um adicional, conforme consta no contrato: 

 

Cláusula Segunda - Parágrafo Segundo: O CONTRATADO se responsabiliza pelo(s) aluno(s) que 

esteja(m) nas dependências do Colégio nos horários das 6h45min às 12h30min, para alunos do turno 

matutino, e, das 13h às 17h40min, para alunos do vespertino. Em caso de permanência do aluno nas 

dependências do Colégio após o término do horário de aula, por um período superior a 30 (trinta) 

minutos, será cobrado juntamente com a mensalidade, um valor de permanência, que terá como base 

de cálculo: Valor mensal dividido por 30 (trinta) dias; o resultado será dividido pelo número de horas 

por dia, compreendidas entre o início e o fim do horário de aula do aluno, multiplicado pelo número de 

horas extras (a cada fração de 15 minutos) utilizadas no mês, que será repassado para pagamento 

dos encargos trabalhistas da pessoa que será responsabilizada pela guarda da criança até que o seu 

responsável venha buscá-la. 

 

Para organização e segurança da saída dos alunos, reforçamos que: 

É obrigatória a apresentação da Carteirinha de Identificação do ano de 

2022 do aluno que será chamado, tanto para os pais e/ou responsáveis 
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que aguardam na fila a pé, quanto para os pais e/ou responsáveis que 

aguardam na fila dos carros. 

Para facilitar a apresentação da carteirinha, sugerimos que todos os 

membros da família autorizados a buscar o aluno, tenham uma foto da 

carteirinha em seus celulares. 

Caso haja necessidade de saída do aluno antes do término do horário, o 

responsável deverá comunicar por escrito, a professora e a recepção do 

colégio. 

 

Cláusula Sétima - Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO não permitirá, em hipótese alguma, a saída 

do(a) aluno(a) com pessoa diversa daquela que foi autorizada pelos responsáveis legais, conforme 

“Autorização de Saída” que será preenchida pelo(s) CONTRATANTE(S) no ato da matrícula. Por 

medida de segurança, não serão aceitas autorizações por telefone, a menos que, excepcionalmente, 

o CONTRATADO retorne a ligação para os telefones cadastrados na ficha do(a) aluno(a). 

Parágrafo Segundo: O(a) aluno(a) não autorizado a sair deverá aguardar seus pais/responsáveis 

dentro do Colégio, não sendo permitida sua saída com outras pessoas (pais de amigos, parentes, 

conhecidos) sem estarem devidamente autorizados. 

Parágrafo Terceiro: Para a saída de alunos com outra(s) pessoa(s) que não o(s) responsável(s) 

legal(is) ou aqueles previamente indicados pelo(s) CONTRATANTE(S), deverá(ão) este(s) 

responsável(is) comunicar previamente com o CONTRATADO para autorização, apresentando o 

documento hábil (autorização por escrito).  

Parágrafo Quarto: O CONTRATADO se isenta de qualquer responsabilidade quando da saída de 

alunos com outras pessoas autorizadas pelo(s) responsável(is) legal(is).  

 

 

 

 

7 - MATERIAL 
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 Apostila – o colégio adota o “Sistema Positivo de Ensino”, as apostilas 

devem ser adquiridas através do e-commerce 

www.eskolare.com/e/cnsdglorinha e www.ftdcomvoce.com.br 

Cláusula Sexta - Parágrafo Segundo: Fica(m) o(s) CONTRATANTE(S) ciente(s) da obrigatoriedade 

de adquirir o material didático-pedagógico adotado pela IMACULADA REDE DE EDUCAÇÃO, 

fornecido pela EDITORA POSITIVO, de uso individual e necessário ao aprendizado do(a) aluno(a), 

cuja lista lhe(s) é entregue durante o período de matrícula ou no início do ano letivo, bem como a fazer 

com que o(a) aluno(a) se apresente devidamente uniformizado, assumindo inteiramente a 

responsabilidade por qualquer fato que venha a prejudicar o(a) aluno(a) pelo descumprimento desta 

obrigação. 

Parágrafo Terceiro: O(s) CONTRATANTE(S) declaram ter ciência de que os MATERIAIS 

DIDÁTICOS mencionados nesta Cláusula são consumíveis, nos termos do artigo 86 do Código Civil, 

não podendo ser reaproveitados em ano posterior, bem como estão protegidos pela Lei nº 9.610/1998 

(Lei dos Direitos Autorais) não podendo ser reproduzidos, fotografados, digitalizados ou fotocopiados 

no todo ou em parte. 

Parágrafo Quarto: A não aquisição dos materiais didáticos indicados pelo CONTRATADO implicará 

na impossibilidade de participação, por parte do(a) aluno(a), nas atividades escolares, em 

conformidade com o disposto no Regimento Escolar, sendo este impedimento causa de rescisão deste 

instrumento. 

 

8 – UNIFORME 

CLÁUSULA OITAVA: Conforme previsto nas normas regimentais da Instituição o uso do uniforme 

completo pelo aluno(a) é obrigatório, sendo composto de: camiseta, calça e jaqueta, próprios da 

escola, e tênis. Para os alunos da 3ª Série do Ensino Médio, além do uniforme completo, está 

autorizado o uso de camiseta exclusiva da turma, que será desenvolvida em conjunto com os alunos, 

mediante prévia aprovação da arte pela Direção. O uniforme deverá ser adquirido pelo(s) 

CONTRATANTE(S) nos locais indicados pelo CONTRATADO. 

Parágrafo Único: Fica vedado ao(s) CONTRATANTE(S) e aluno(a) utilizarem a logomarca de 

propriedade do CONTRATADO, protegida pela Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), para todo 

e qualquer tipo de material, como, por exemplo, confecção de uniformes, bordado ou plotagem da 

logomarca sem autorização, bem como eventos a serem realizados fora das dependências do 

CONTRATADO, salvo por autorização expressa. 

 

http://www.eskolare.com/e/cnsdglorinha
http://www.ftdcomvoce.com.br/
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O uniforme é uma forma de igualar um grupo, não reduzindo o valor 

pessoal de cada um, mas auxiliando na identificação dos pertencentes ao 

grupo no sentido de união, proteção e igualdade de direitos. 

Nos dias frios, o aluno deverá utilizar o blusão do uniforme. 

Para evitar o extravio de peças do uniforme (jaqueta, camiseta, calça), 

pedimos para bordar o nome do aluno ou marcá-lo com caneta para tecido. 

Os alunos devem vir de tênis, tanto as meninas quanto os meninos. 

Não deverão vir de sandálias/tamancos/chinelos para evitar acidentes – é 

norma da escola.  

 

9. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: 

Cláusula Quinta - Parágrafo Terceiro: Os serviços extraordinários efetivamente prestados ao(a) 

aluno(a), dos quais citamos, exemplificativamente, cursos opcionais, cursos avulsos, cursos 

específicos, serviços de alimentação, atividades extraclasse, passeios pedagógicos e de lazer, 

segunda chamada de provas, testes e exames, atividades de adaptação de estudos, segunda via de 

documentos, declarações, Carteira de Identificação Escolar, boletins de notas, Histórico Escolar, 

documentação de conclusão e transferência serão cobrados à parte, conforme tabela, à disposição na 

Secretaria da Escola. 

I.  Segunda chamada de Avaliações: Cada disciplina solicitada será cobrada uma taxa de 

R$15,00 (quinze reais). 

II.  Prova recuperativa: Cada disciplina solicitada será cobrada uma taxa de R$5,00 (cinco reais). 

III.  Declarações de matrícula ou de frequência: Será cobrado uma taxa de R$5,00 (cinco reais). 

IV.  Segunda via de documentos: o valor de cada documento solicitado será cobrado uma taxa 

de R$15,00 (quinze reais). 

V.  Segunda via de Histórico Escolar e Histórico de Transferência: o valor de cada documento 

solicitado será cobrado uma taxa de R$25,00 (vinte e cinco reais). 

VII.  Segunda via de Carteira de Identificação do aluno: será cobrada uma taxa de R$5,00 (cinco 

reais) em caso de perda. 

VII.  Segunda via da Carteirinha de Estudante: será cobrado uma taxa de R$10,00 (dez reais). 
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10. DO USO DA TECNOLOGIA – ESCOLA SEGURA 

CLÁUSULA DOZE: O CONTRATADO adotará, sempre que julgar necessário, os denominados 

RETICs - RECURSOS EDUCACIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 

com a observância de todos os critérios legais e sobretudo éticos, nessa adoção, fazendo observar as 

consequências desse uso e exigindo a observância desses critérios por parte do(s) 

CONTRATANTE(S) e aluno(a).  

Parágrafo Primeiro: Os RETICs são compostos de todo material que viabilize o ato de educar por 

meio eletrônico, consistindo em material fixo ou não e seus periféricos (computadores, impressoras, 

aparelho móvel de telefonia celular, catracas e/ou equipamentos de controle de acesso, inclusive 

cartões magnéticos etc), softwares (ex.: programas de computador que monitore método de ensino), 

Portal Escolar etc.  

Parágrafo Segundo: A utilização dos RETICs pelo(a) aluno(a) é regulamentada pelo Regimento 

Escolar e demais normas e princípios éticos do colégio.  

Parágrafo Sexto: O CONTRATADO não se responsabiliza pela guarda e consequente indenização 

decorrente do extravio, furto, avaria ou danos causados a quaisquer objetos levados ao seu 

estabelecimento, bem como por qualquer quantia em dinheiro, aparelhos eletrônicos ou documentos, 

pertencentes ou sob a posse do(a) aluno(a), do(s) CONTRATANTE(S) ou de seus prepostos ou 

acompanhantes quando nas dependências do CONTRATADO, exceto se decorrentes de atos de 

quaisquer de seus colaboradores devidamente certificados e comprovados.  

Aos pais, pedimos para que as fotos tiradas dos alunos na escola, exceto 

do seu filho(a), não sejam reproduzidas e nem publicadas nas redes 

sociais, considerando que nem todos os alunos foram autorizados pelos 

pais a terem sua imagem reproduzida nas mídias sociais. 

 

12 - COMUNICAÇÃO 

12.1 - Agenda: Preencher na página inicial da agenda os dados referentes 

ao aluno como: nome completo, série e turma, nome dos pais e seus 

respectivos contatos telefônicos. LER e ASSINAR os bilhetes e as 

autorizações até as datas estipuladas. Escrever os bilhetes na agenda e 

não em papel avulso.  
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12.2 – Delta Class:  

12.3 - Reuniões: participar das reuniões promovidas pelo colégio; marcar 

horário para conversar com as professoras e coordenação. Não são 

permitidas as conversas na porta e nos corredores, a fim de que os 

professores possam honrar com os horários de trabalho e dar atenção 

necessária aos seus filhos; comunicar (via agenda, telefone da recepção) 

a professora sobre qualquer situação do filho (remédios, tarefas, faltas, 

dúvidas...). NÃO incluir as professoras nos grupos de whatsapp, sem 

permissão. 

 

12.4 - Ficha de saúde: comunicar a professora ou coordenadora sobre as 

condições do quadro de saúde do filho/a (alergias, convulsões, 

medicamentos de uso contínuo e similares), atualizar a ficha de saúde na 

secretaria. 

 

Passo a passo para acessar o programa pelo computador: 

1. Acessar  www.glorinha.g12.br 

2. Clicar em Boletim online. 

3. Preencher com login e senha do boletim (fornecido pela secretaria no ato da matrícula) 

              Passo a passo para instalar o aplicativo no celular: 

 

1. No celular (Apple Store ou Google Play) baixe o aplicativo DeltaClass 2.  

2. Localize a escola do seu filho.  

3. Digite o login e a senha do responsável para acessá-lo. 

3. Pronto! Você está logado para acompanhar mais de perto a vida escolar de seu filho. 

 

http://www.glorinha.g12.br/
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12.5 - Remédios: Não mandar remédios. Porém, quando houver urgência, 

ao enviar os remédios, os pais deverão comunicar a professora (via 

agenda), enviar cópia do receituário médico com todas as descrições de 

posologia e horário. 

Em caso de problemas de saúde ou acidente, o aluno não será 

encaminhado a médicos ou hospitais sem a devida autorização da família, a 

não ser em situações de urgência. As despesas ficarão a cargo da família, em 

caso de opção por hospital particular; 

Quando doente, o aluno não deverá comparecer à escola. 

 

 

 

 

13 - LANCHE 

Uma alimentação saudável, balanceada e de qualidade é mais que 

uma necessidade para os alunos, é parte fundamental de uma educação 

integral. Portanto, informamos as opções disponíveis: 

  

 O Glorinha tem uma parceria com a Cantina NutrirBem. Para adesão 

ao lanche, cardápio e formas de pagamento, os pais interessados 

devem procurar a mesma para esclarecer possíveis dúvidas. 

  Outra opção para os alunos é trazer o lanche de casa, no entanto, 

ressaltamos que: refrigerante, biscoito recheado, salgadinhos, 

frituras, balas e chocolates estão proibidos. 

 

14 – TAREFAS DE CASA 



                                  MANUAL ESCOLAR 
 

11 
 

 As tarefas de casa fazem parte da proposta educativa da escola. No 

Glorinha, entendemos que realizá-las com capricho, responsabilidade e 

autonomia significa treinar a capacidade de atender aos compromissos 

consigo e com o outro, essenciais para uma boa adaptação social. Têm 

como finalidade, manter a continuidade da ação pedagógica desenvolvida 

em sala de aula, reforçando e fixando conteúdos e criando hábitos de 

estudo, bem como, aprendendo a desenvolver o senso de responsabilidade 

e autonomia. Também fazem parte do processo de avaliação. Portanto, 

executá-las é essencial para o bom desempenho escolar. 

 A participação da família neste contexto é a de supervisionar os 

trabalhos solicitados verificando as indicações da agenda, ajudar na 

organização da resolução dos exercícios, facilitar o entendimento dos 

enunciados, revisar as produções escritas, porém, jamais os pais e/ou 

responsáveis devem fazer as atividades pelos alunos. 

   As tarefas de casa são enviadas conforme necessidade e distribuição 

de cada série e disciplina. Em caso de NÃO cumprimento das mesmas, os 

alunos serão notificados e os pais serão comunicados via agenda.  

 

15 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação é formativo, descritivo, contínuo, qualitativo 

e quantitativo, tendo por base seus aspectos essenciais e, como objetivo 

final, uma tomada de decisão que direciona o aprendizado e, 

consequentemente, o desenvolvimento do aluno.  

A avaliação acontece vinculada às atividades do dia a dia da sala de 

aula, possibilitando a reflexão contínua sobre o processo de aprendizagem. 

Porém, são necessários também momentos específicos, previstos em 
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calendário, para fazer um balanço geral do trabalho, ou seja, realizar uma 

síntese do desempenho dos alunos e dos professores.  

Dessa forma, o aluno toma conhecimento dos resultados de sua 

aprendizagem e se organiza para as mudanças necessárias.  

Para tanto, necessitamos de instrumentos como prova, teste, 

produção textual, apresentação de trabalho, dramatização, exposição oral, 

arguição, relatórios, sínteses e atividades pertinentes realizadas em sala 

de aula.  

 
  15.1 - Avaliações: o ano letivo é dividido em quatro bimestres, de peso 

equivalente. Os resultados das avaliações se dão através de notas em 

escala de 0 (zero) a 10,0 (dez virgula zero). 

O sistema de Avaliação da aprendizagem utilizado no ENSINO 

FUNDAMENTAL I deverá incidir sobre o desempenho do aluno em 

diferentes experiências de aprendizagem, sendo no mínimo três avaliações 

no bimestre.  

Segue a fórmula da média ponderada adotada que está dividida em três 

fases: 

 Primeira Avaliação Mensal: tem peso 10,0 e é composta por 

conteúdos trabalhados durante parte do bimestre (𝑃𝑀100);  

 

 Segunda Avaliação Mensal: é composta por simulado e ficha 

qualitativa, ficando dividida entre um Simulado que tem peso 8,0 

composto por conteúdos trabalhados durante parte do bimestre e 

Ficha Qualitativa que tem peso 2,0 sendo atribuído pelo (a) professor 

(a) através dos seguintes critérios: avaliação de observação 

constante do educando, desempenho em produções orais e escritas, 
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atividades no caderno, atividades extras em sala, trabalhos coletivos 

e individuais (𝑆80+𝐹𝑄20);  

 

 Terceira Avaliação Bimestral: tem peso 10,0 e é composta por 

todos os conteúdos trabalhados durante o bimestre (𝑃𝐵100).  

 

Ficando assim o cálculo: 
 

𝑃𝑀100 + (𝑆80 + 𝐹𝑄20) + 𝑃𝐵100

3
≥ 6,0 

 
𝑃𝑀100 = 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 mensal 𝑝𝑒𝑠𝑜 100 

𝑆80 = 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑜 80 

𝐹𝑄20 = 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑜 20 

𝑃𝐵100 = 𝑝𝑟o𝑣𝑎 𝑏𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 100 

15.2 – Faltas em dias de Avaliação: o aluno que não comparecer no dia 

da avaliação, terá 48h úteis após a realização para solicitar o pedido de 

“segunda chamada” junto à Secretaria.  

 
16 – MÉDIAS E APROVAÇÃO 

Considerar-se-á aprovado no Ensino Fundamental I, quanto ao 

aproveitamento escolar, o aluno que obtiver a Média Anual - MA - igual ou 

superior a 6,0 (seis virgula zero) em cada uma das disciplinas ministradas 

em sua série.  

A Média Anual será determinada mediante a soma das notas finais dos 

quatro bimestres, sendo seu resultado dividido por quatro, conforme a 

seguinte fórmula:  

1º𝐵𝐼𝑀 + 2º𝐵𝐼𝑀 + 3º𝐵𝐼𝑀 + 4º𝐵𝐼𝑀

4
 ≥ 60 
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O aluno, cuja Média Anual (aritmética) - MA - dos quatro bimestres, em 

cada disciplina, for inferior a 6,0 (seis vírgula zero), terá direito à 

recuperação de conteúdos e à Prova Geral - PG.  

 
17 -  RECUPERAÇÃO 

A recuperação é um dos aspectos da aprendizagem no seu 

desenvolvimento contínuo, pelo qual o aluno, com aproveitamento 

insuficiente, dispõe de condições que lhe possibilite a apreensão dos 

conteúdos básicos.  

Por isso, o aluno, cujo aproveitamento escolar for insuficiente poderá obter  

a recuperação paralela com a  realização da avaliação de recuperação 

(PR). 

Sendo assim, o aluno poderá solicitar prova de recuperação no final de 

cada bimestre, e, desde que tenha alcançado resultado melhor do que 

obtivera anteriormente, ser-lhe-á lançada a média aritmética da média 

bimestral (MB) com a prova de recuperação (PR) sendo o resultado 

definitivo do bimestre.  

 
𝑀𝐵 + 𝑃𝑅 

2
≥ 6,0 

 

17.1 – Recuperação final: o aluno submetido à Prova Geral - PG - deverá 

resultar num valor igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), calculado 

mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 

𝑴é𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒂 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍

𝟐
 ≥ 𝟔, 𝟎 
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18 – FREQUÊNCIA 

No caso de o aluno faltar às aulas, fica sob a responsabilidade dos pais o 

compromisso de adquirir os conteúdos ministrados no dia em parceria com 

outros pais da turma.  

A falta do aluno não o dispensará da entrega de tarefas e trabalhos 

escolares exigidos e avaliações agendadas. Em casos de atestado médico, 

a Coordenação deverá ser comunicada. 

 

 

19 – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

A escola oferece algumas atividades extracurriculares para os alunos, 

as quais acontecem no horário após as aulas (17h30min às 18h20min) ou 

no contraturno. As modalidades oferecidas são: xadrez, futsal, vôlei karatê, 

jazz, GR (Ginástica Rítmica). Essas atividades são opcionais e terão o 

custo mensal, conforme ficha de inscrição. 

 

20-  DIA DO BRINQUEDO 

É permitido somente aos alunos de 1º e 2º anos, trazer um brinquedo 

de casa, no dia estipulado (quarta-feira). Não enviar arminhas ou 

brinquedos caros. Não enviar maquiagens, por causa da transmissão de 

vírus. Também não é permitido trazer joias e objetos de valor. 

 

21- ANIVERSÁRIOS 

Não é permitido fazer aniversário individual do aluno, na escola.  
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Em caso de aniversários fora do ambiente escolar, a escola não ficará 

responsável pela entrega dos convites, por isso, os pais deverão se 

organizar para entregá-los. 

 

22 - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 O aluno só será dispensado da prática da Educação Física quando 

apresentar problemas de saúde devidamente comprovados por 

atestado médico. Os atestados e as justificativas de faltas deverão ser 

entregues diretamente à equipe pedagógica; 

 O aluno com dispensa ou justificativa assistirá às aulas ministradas, a 

fim de ser avaliado por prova escrita; 

 As pesquisas deverão ser entregues na data estipulada, do contrário, o 

aluno poderá ter prejuízo nas notas devido ao atraso da entrega dos 

mesmos; 

 O aluno deverá estar vestido e calçado apropriadamente para as aulas. 

23 – BIBLIOTECA 

A biblioteca é um local de leitura e pesquisa para o desenvolvimento cultural 
e intelectual do aluno, por isso, é de fundamental importância que o ambiente 
seja agradável e silencioso, o que requer alguns cuidados: 

 a não permanência de alunos com comidas e bebidas no local; 

 manter alunos com interesse exclusivo para leituras e pesquisas. 

23.1 - Regras de utilização: as obras disponíveis na biblioteca são 
destinadas ao uso pessoal de alunos e professores; 

 a retirada de livros poderá ser feita pelo professor; aluno ou seu 
responsável; 

  somente será permitida a retirada de um livro por vez; 
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  o prazo de devolução é de uma semana, podendo ser prorrogado por 
mais uma semana, caso o livro não esteja reservado. O prazo de 
entrega poderá ser alterado se o empréstimo do livro estiver 
supervisionado pelo professor com parte de atividades propostas em 
sala de aula; 

 a coordenação da biblioteca reserva-se ao direito de alterar prazos, 
exigir devolução e vetar saída de qualquer material. 

23.2 -  Atraso na devolução: o atraso na devolução acarretará em multa 
e/ou na suspensão do direito de empréstimo de outros livros pelo período 
determinado pela coordenação da biblioteca. 

 

23.3 - A não devolução e/ou maus cuidados: após dez dias do prazo de 
devolução, será informada à tesouraria da escola que procederá a 
cobrança ao responsável pelo aluno do valor correspondente ao livro 
emprestado, para que este seja reposto ao acervo. 

 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AOS PAIS: 

Atendimentos com professores: preferencialmente, nos horários das 

aulas extras (ver agenda disponível na recepção). 

Atendimentos com a coordenação: Ver agenda disponível na recepção. 

Atendimentos com a direção:  Ver agenda disponível na recepção. 

 

EQUIPE DE DIREÇÂO E COORDENAÇÂO 

 Direção Geral: Ir. Eliceia Harmatiuk 

 Secretária: Franciane Mello Maldonado Lobato 

 Tesouraria: Flavia Pivetta Monteiro Rodrigues 

 Coordenação da Educação Infantil: Andrea Vicente 

 Coordenação do Ensino Fundamental I: Kelen C. Piassa 

 Coordenação do Ensino Fundamental II: Elisabete de Barros 
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 Coordenação do Ensino Médio: Elisabete de Barros 
 
 Coordenação do Período Integral: Andréa Vicente 

 

Quadro de Professores do Fundamental I 

1º Ano A Nubiane - Regente 

1º Ano B Larissa - Regente 

1º Ano C Bruna - Regente 

  

2º Ano A Priscila - Regente 

2º Ano B Ana Paula - Regente 

2º Ano C Débora - Regente 

  

3º Ano A Suélen - Regente 

3º Ano B Gabrielly- Regente 

3º Ano C Ana Cristina - Regente 

  

Pense Matemática 2º e 3º anos (professoras regentes)  

Inglês Flávia 

Ed. Musical Jordana  

Educação Física  Maikon / Elaine 

  

4º e 5º Anos  
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Gramática Cristina 

Literatura Cristina 

Prod. de texto Cristina 

Matemática Valéria 

História Júnior 

Geografia Júnior 

Ciências Patrícia 

Filosofia Amanda 

Ensino Religioso Júnior 

Educação 

Socioemocional 

Silvinha 

Inglês Flávia 

Arte Amanda 

Pense Matemática Valéria 

Educação Física Maikon / Elaine/ Camila 

Ed. Musical Jordana/ Gabrielly 

  

Aulas Extras  

GR Neusa 

Futsal Maikon 

Karatê Delyan 

Vôlei Denise 
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Xadrez Elaine 

Jazz e Ballet Betinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR – 2022 – Ensino Fundamental I 
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* O calendário está sujeito a alterações  

FALE CONOSCO 
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 Site: www.glorinha.g12.br 

 E-mails: colegioglorinha@glorinha.g12.br 

 Endereço: R. Antônio Ostrenski, 272 

 Telefone: (43) 3422-0551 

 Celular: (whatsapp) (43) 99669-0246  

 Aplicativo: Delta Class 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 


