
  

“Os pais que escolheram o tipo de educação e valores que a Congregação transmite,  
têm uma função importante e insubstituível no conjunto da comunidade educativa.” 

Trecho do NMPE- 158. P.66 

     Belo Horizonte, 12  de março  de 2019. 
                Prezadas famílias ou responsáveis e alunos, 
 

 O trabalho desenvolvido por nós, educadores, traduz-se em uma formação que integre            

todos os aspectos da pessoa humana. Somos uma escola em Pastoral, por isso a conscientização do                

ser diante da sua atuação no mundo é reconhecida como um pilar de desenvolvimento global. 

 Preocupamo-nos com a segurança dos nossos alunos e zelamos pela organização do            

funcionamento da escola. Enquanto estiverem sob a nossa responsabilidade, devemos dar atenção            

e sermos cuidadosos com esses aspectos, pois como é a família, somos modelo, referência para a                

construção da autonomia e cidadania. 

 Sendo assim, precisamos da parceria e atenção de vocês nos seguintes aspectos: 

  

1-    PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE 

 O horário ideal para que seu filho chegue à escola é 20 minutos antes do horário de início de                   

cada turno, e a saída acontecerá assim que o horário de aulas terminar.  

A equipe de comunitária e porteiros estarão nas portarias da Rua da Bahia e da Rua Aimorés                  

monitorando a entrada e saída exclusiva dos alunos. Os atendimentos aos pais devem ser feitos pela                

recepção que fica na esquina da Rua da Bahia e da Rua Aimorés. 
As crianças do EF - Anos Iniciais (1º ao 5º ano EF) aguardarão a entrada para a sala de aula no pátio                      

da entrada (área da cantina). Não será permitido usar o parquinho e as quadras. Pedimos aos pais                 

e/ou responsáveis que evitem, na entrada, acompanhar os filhos até a porta da sala. É importante                

que as crianças adquiram autonomia e, nesse momento, a atenção da professora está voltada para               

a acolhida dos alunos e organização do dia. Qualquer recado ou solicitação deve ser encaminhado               

à Comunitária e/ou Pedagógico ou devem ser feitos através da agenda escolar 2019, ou ainda por                

telefone ou e-mail. As crianças que manifestarem alguma insegurança ou necessidade terão um             

acompanhamento especial por parte de nossa equipe pedagógica. 

 Os portões de entrada dos alunos tanto da Rua da Bahia quanto da Rua Aimorés serão                

fechados às 7h25 e 13h25min. Os alunos atrasados poderão entrar na sala de aula até no máximo                 

7h30 e 13h30. Depois que as portarias dos alunos fecharem, a entrada dos atrasados será feita                

pela portaria da recepção principal. Os alunos serão encaminhados para a comunitária e             

aguardarão o sinal do 2º horário soar. Para os alunos do EM, o retorno nas segundas e                 

quartas-feiras é às 13h50, com tolerância até às 14h para entrar em sala. Lembramos que os                

atrasos prejudicam o bom andamento das aulas e a organização e participação dos alunos.              

Solicitamos ainda que os atrasos sejam justificados para controle e acompanhamento da            

comunitária. No 4º atraso na etapa, a família do aluno será comunicada para que ele possa                

retornar para casa. Fiquem atentos aos lançamentos dos atrasos no GVCollege (App). 
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Nossa intenção é criar o senso de compromisso e responsabilidade no aluno e para tanto o                 

cumprimento da rotina e das normas de convivência são muito importantes. 

 

             2-    HORÁRIO E AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 

Os pais ou responsáveis devem atualizar a ficha de autorização de saída.  

As crianças do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) ficarão no plantão no foyer do Espaço                 

Cultural, sempre com a chamada no microfone. Os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino               

Médio, após as aulas, devem sair pelas portarias dos alunos, aguardando o acompanhante no              

espaço da cantina.  

Os responsáveis pelo transporte escolar devem seguir os mesmos procedimentos das           

famílias. Evitem atrasos depois das aulas, pois os alunos ficam cansadas e sentem-se inseguros. 

Alunos, de modo geral, NÃO podem permanecer na escola após os seus horários de aulas.                

Os alunos que não tiverem 6º horário e necessitarem aguardar os pais e/ou irmãos que estão no 6º                  

horário, deverão comunicar à Comunitária que analisará a necessidade e entregará ao aluno uma              

autorização de permanência na biblioteca. Para as demais situações, sugerimos dialogar com a             

comunitária para os devidos encaminhamentos. 

Importante: Para garantir a agilidade do fluxo de entrada e saída e segurança de TODOS, e                

além disso, evitar possíveis acidentes, não será permitido que os alunos fiquem nas quadras jogando               

bola nem antes e nem depois do horário das aulas, andando pelo pátio e outras dependências da                 

escola. Também não será permitido que o aluno fique no espaço entre portão e  a catraca. 

  

3-    TRABALHO EM GRUPO PARA EFII e EM 

  O trabalho em grupo terá duas etapas: 

- Pesquisa e coleta de material individual realizada em casa. É condição indispensável para a              

participação do trabalho coletivo. 

- Trabalho coletivo realizado em sala de aula, com a orientação e supervisão do respectivo              

professor. Serão disponibilizadas aulas para a realização do trabalho na sala de aula. 

- Alunos só poderão fazer trabalhos na biblioteca, após autorização/avaliação da pertinência           

por parte do professor e autorização por escrito das famílias, sempre com a antecedência de               

48h no mínimo. A permanência máxima permitida na biblioteca será até às 15h30, quando o               

aluno deverá se dirigir à recepção para ir embora. 

- Não incentivamos marcar trabalhos em grupo para serem feitos em casa. Se esse fato              

ocorrer, que ele seja uma opção dos alunos acordados com as famílias. 

  

4-    MATERIAL, TRABALHO E UNIFORME ESQUECIDO EM CASA 

 Não faremos ligação para as famílias de material esquecido pelos alunos. Nossa intenção é              

educativa, trabalharemos com os alunos a organização e responsabilidade. Receberemos na           

recepção principal, apenas, aparelho ortodôntico, óculos e merenda. 

 

5-    PROJETO HÁBITO DE ESTUDO/PLANEJAMENTO  

Há dever de casa todos os dias. É importante que o aluno, além de fazer os deveres, reveja a                    

matéria dada no dia e faça uma leitura livre de no mínimo 20 minutos. O tempo aproximado para a                   

realização de todas essas tarefas é de 2 horas em média. Importante lembrar: Cada aluno tem o seu                  
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ritmo. Alguns gastam mais tempo, outros menos tempo para a realização das tarefas. Exigir um               

mínimo de 1 hora (diariamente) de dedicação para a vida escolar. 

O dever de casa, além de permitir que o estudante resgate conceitos e procedimentos já               

vistos, verificando pelas problematizações o que aprendeu da aula, contribui para a organização do              

tempo, a fim de construir uma rotina de estudos e desenvolver um senso de responsabilidade e de                 

autonomia. 

O professor realizará a sua correção de maneira que ela possa representar também um              

momento de aprendizagem. 

Conforme acordado na 1ª Reunião de Pais de 6º, 7º e 8º anos do EF, com vistas a um melhor                     

aproveitamento e cumprimento dos deveres de casa, a cobrança acontecerá, por etapa, da seguinte              

maneira: 

● 1ª e 2ª falta do dever: será registrado no portal e no caderno do(a) aluno(a), por meio da                  

sinalização do professor e haverá uma conversa entre aluno e professor, assim que houver a               

ocorrência. 

● 3ª falta do dever: será registrado no portal, no caderno do(a) aluno(a), por meio da               

sinalização do professor e o(a) aluno(a) será encaminhado para a Comunitária que registrará             

a ocorrência da necessidade de maior compromisso do aluno. A ocorrência será assinada             

pelo responsável, e o(a) aluno(a) só assistirá aula do dia seguinte apresentando a ocorrência              

assinada. 

● 4ª falta do dever: será registrado no portal e no caderno do(a) aluno(a), por meio da                

sinalização do professor e o(a) aluno(a) ficará na escola fazendo o dever após o horário               

normal de aulas. A família será informada pelo telefone sobre o ocorrido. 

● A partir daí os encaminhamentos serão feitos pela orientação educacional e coordenação            

pedagógica, juntamente com a família.  

6-    UNIFORME 

Lembramos que BONÉ não faz parte do uniforme da escola. 
O FRIO está chegando! Será permitido apenas o agasalho descrito na circular enviada no dia               

06/02/2019. 

7-    GULOSEIMAS 

Incentivamos os alunos a uma alimentação saudável. Durante as atividades escolares NÃO            

será permitido o uso de balas e chicletes. 

 

Contamos com a compreensão e o apoio de todos. 

               Atenciosamente. 

Juliana Nogueira  

Orientadora Educacional                  Helen Cristina Paes 
                                         Coord. Pedagógica  

                                          do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

Vice-Diretora 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 
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Confirmação do Recebimento da Circular sobre a Organização Escolar - 
EF I, II e  EM - 2019 

 
Estou ciente do conteúdo da circular enviada no dia 12/03 sobre a Organização Escolar. Favor               
devolver assinado até o dia 15/03, sexta-feira, na comunitária. Os alunos que não entregarem a               
confirmação de recebimento da circular assinada receberão uma notificação no GVCollege. 
 
Nome do Aluno:  ___________________________________________________________________ 

Parentesco: _______________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: _______________________________________________ Data:  ____/____/19  
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