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Escola Bilíngue Arca de Noé 

 
Circular n. 01/2012                                                               03/02/2012 
 
Ref.: ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA (normas do cotidiano)  
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis: 

Solicitamos atenção especial para as orientações abaixo descritas, que visam à ordem, 
à qualidade e ao bom andamento de nossas atividades. 

1. Horário das aulas 

A pontualidade faz parte dos bons hábitos, por esta razão lhe atribuímos grande 
importância. Atente, portanto, para os horários estabelecidos pela Escola. 

 Turno Matutino Turno Vespertino 

Abertura do portão  7h30 13h20 

Aula  

Início 8h 13h30 

Término 12h 17h30 

Após a tolerância de 15 minutos de atraso para o início das aulas (8h15 e 13h45), os 
alunos, acompanhados pelos pais ou responsáveis, deverão fazer uso da campainha 
próxima ao portão. 

O portão permanecerá fechado durante o período de aulas, sendo aberto ao término 
das mesmas (12h para o turno matutino e 17h30 para o turno vespertino). Pedimos 
aos senhores que aguardem a saída de seus filhos nas proximidades do portão de 
entrada, para que a professora faça um fechamento das atividades do dia sem a 
dispersão dos alunos.  

A tolerância para a retirada das crianças, após o término das aulas, é de 20 min. 
Crianças que ficam aguardando os pais, por um tempo longo, manifestam, muitas 
vezes, sentimentos de abandono e de insegurança. Não deixe que seu (sua) filho(a) 
passe por essa situação! 

2. Classificador de Avisos 

O Classificador de Avisos é o veículo de comunicação entre a escola e a família. Todas 
as vezes que a escola encaminhar uma comunicação para a casa, esta deverá ser lida, 
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assinada e mantida no classificador da criança, pois só assim teremos a certeza de que 
a comunicação se efetivou. Os pais poderão encaminhar por escrito qualquer informe à 
escola através da professora de classe, assim como dialogar com esta na porta da sala, 
entretanto, tendo o cuidado de ser breve, uma vez que a mesma não pode desviar a 
atenção dos alunos.  

3. Uniforme 

O uniforme, de caráter obrigatório, é composto de short e camisa ou camiseta. O custo 
de um conjunto de short e camiseta está em R$45,00. Quando as crianças vierem sem 
uniforme deverão frequentar as aulas com roupas simples e confortáveis, adequadas às 
atividades que desenvolvem. O sapato é livre, não sendo permitida sandália e/ou 
tamancos de salto e de enfiar o dedo, como no modelo da sandália havaiana. 

4. Lanche 
 

O lanche fornecido pela família deverá ter valor nutricional, devendo ser evitado 
excesso de balas, biscoitos recheados e refrigerantes. Todas as quintas-feiras as 
crianças deverão trazer apenas frutas e suco. 
 
 

5. Atividades fora da rotina 
 
Sempre que houver passeios, banhos de mangueira e/ou piscina a família será 
comunicada antecipadamente e deverá informar a sua concordância. 
 
6. Autorização para saída com estranhos 
 
Quando seu (sua) filho(a) for retornar para casa com pessoa estranha à Escola, será 
necessário comunicar o fato com antecedência e preferencialmente por escrito à  
professora da classe, que comunicará à portaria, evitando transtornos e preocupações 
para a escola e para a família  
 
7. Aniversários 
 
Os pais que desejarem comemorar o aniversário de seu (sua) filho(a) na Escola 
deverão  agendar a festa com a professora, com antecedência, para receberem as 
recomendações necessárias. A duração da comemoração, que será realizada em sala ou 
no pátio externo, não poderá ultrapassar o horário do recreio (40 minutos). 
 
8. Achados e Perdidos 
 
Todo material, inclusive mudas de roupa, mochilas e lancheiras, deverá estar 
identificado com o nome do aluno. A Escola não se responsabilizará pelo extravio nem 
ressarcirá a família nenhum objeto ou equipamento (casacos, jogos, jóias etc.).  

 
9. Brinquedo 
 
Durante o período de adaptação os alunos poderão trazer brinquedos de casa, os 
mesmos auxiliam nesta fase de transição. Após a completa adaptação da criança 
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recomendamos que não os tragam. Na escola todos os brinquedos são de uso coletivo e 
este aspecto promove o desenvolvimento da socialização.  
 
10. Tarefa de Casa 
 
O nosso método de trabalho não utiliza livros didáticos, os exercícios para casa são 
encaminhados na pasta de tarefas. Os pais deverão auxiliar o filho sempre que 
necessário, especialmente quando se tratar de pesquisa.  
 
11. Horário da Secretaria 
  
manhã:  8h às 12h   
tarde:   14h às 17h30 
 
12. Atividades com os pais: 
 
Conforme Calendário Escolar. 
 
 
Colocamo-nos às ordens para prestar qualquer esclarecimento que se faça necessário e 
desde já agradecemos a colaboração de todos. 
 

Atenciosamente, 

Graziela Alves Miranda 
          Diretora 

  

 

  

 
 


