
Orientações Gerais – 1º ao 5º ano – Unid.I 
 

ATENÇÃO: é de obrigação dos responsáveis pelo aluno ler o MANUAL DA FAMÍLIA 
completo que está no site do Colégio e nas páginas iniciais da agenda do aluno, bem como 
demais informações sobre procedimentos, CALENDÁRIO ESCOLAR etc. 
Solicitamos o preenchimento dos dados do aluno na 1a página da agenda do mesmo. 

 

1- HORÁRIO: 
PERÍODO DA MANHÃ: 07h30 às 12h ou 12h50 (quando 6ª aula, exceto 1º ano) 
PERÍODO DA TARDE: 13h05 às 17h35 ou 18h25 (quando 6ª aula, exceto 1º ano) 
 

Atrasos e Saídas: TODO ALUNO TEM A TOLERÂNCIA DE 6 (SEIS) ATRASOS NO TRIMESTRE EM VIGOR. 
Esse atraso será anotado em nossos controles e o estudante entrará somente na 2ª aula. Ficará com falta na 1ª aula 
e assumirá as perdas dos conteúdos, bem como trabalhos ou provas.  
Acima desse número limite (6 atrasos) “os casos” serão analisados pela coordenação desde que o responsável 
justifique o motivo do atraso. 
Os alunos dos 1º, 2º e 3º anos do Fundamental I, por possuírem uma característica de dinâmica diferenciada (fase de 
alfabetização), no caso de atraso serão anotados no controle e encaminhados para sala de aula e os responsáveis 
deverão justificar esses atrasos, porém ficará com falta na 1ª aula (Para 2º e 3º ano). 
A Família e o estudante devem administrar o número de faltas, justificadas ou não, para que não ultrapasse o limite 
permitido por lei. Se ultrapassar o colégio tem por obrigação informar o Conselho Tutelar conforme Legislação vigente.  
Atestado Médico somente justifica a falta, porém não a abona. 
Para sair do Colégio antes do término das aulas, são necessárias as autorizações dos pais ou responsáveis por 
escrito na agenda, ou por e-mail encaminhado a coordenação/recepção/assistente de coordenação (Simone). Por 
uma questão de segurança dos alunos e tranquilidade da família, “dispensas” por telefone não serão aceitas sem a 
confirmação pela escola.  
A saída somente poderá acontecer na troca de aulas (consulte sempre o horário de aulas) 
Quando não for possível o e-mail ou ligação, à família deverá anotar na agenda as informações pertinentes para a 
retirada do aluno.  
É de total responsabilidade dos pais/responsáveis avisar o transportador. 
Em caso de saída com outra pessoa que não os responsáveis, devem informar nome completo, grau de 
relacionamento familiar (avós, tios, amigos) ou nome do transportador. 
Importante: A atualização de endereços, email e telefones na secretaria é a garantia da comunicação rápida e 
eficiente entre a Escola e a Família. Favor preencher os dados do aluno na AGENDA ESCOLAR do mesmo. 
 

 

ATENÇÃO:   
A) SOLICITAMOS EVITAREM ATRASOS NA ENTRADA, POIS AS AULAS INICIAM IMPRETERIVELMENTE ÀS 
07h30 e ÀS 13h05. 

B) Os horários de saída também devem ser respeitados. Segundo nossas normas, temos uma tolerância de 15 

minutos na saída; após isso, será cobrado um ADICIONAL DE PERMANÊNCIA, via boleto, cobrado pelo período 

(hora cheia) que o aluno ficar na escola sem atividade ou após a atividade. 
 

2- ANIVERSÁRIOS: Alteramos a maneira de comemorar os aniversários para os alunos do 2º ao 5º ano. Ler com 

atenção as orientações que constam no Manual da Família e as enviadas via agenda no mês oportuno.  

- Comemoração será interna, apenas com a participação dos alunos da classe e respectivo professor. 

- Os convites devem ser entregues preenchidos na 6ª feira que antecede a comemoração. 
 Para 2º ao 5º ano - As famílias deverão enviar SOMENTE O BOLO e A BEBIDA (preferencialmente SUCO). 

NÃO SERÁ MAIS PERMITIDO NENHUM TIPO DE SALGADO, DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FOTO/VÍDEO. 

LEMBRANCINHAS SERÃO OPCIONAIS. 

O aluno levará, via agenda, um comunicado com as NOVAS ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA COMEMORAÇÕES DE 

ANIVERSÁRIOS NA ESCOLA, onde devem ser observados itens como alimentação, convites, descartáveis entre outros. 

Nos dias de comemorações de aniversários do mês TODOS os alunos do 2º ao 5º ano deverão trazer lanche normalmente. 

 PARA ALUNOS DO 1º ano do Fundamental continuam valendo as regras anteriores. As ORIENTAÇÕES 

ESPECÍFICAS DE 1º ANO PARA COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS NA ESCOLA, serão enviadas na agenda do 

aluno. 

 Importante (1º ao 5º ano): No caso de festas realizadas fora da escola, a professora só poderá distribuir os convites (já 

preenchidos), desde que sejam convidados TODOS  os alunos da classe. 

 

3- BRINQUEDOS: Os alunos só poderão trazer brinquedos às 6ª feiras. Sugerimos que evitem trazer brinquedos 

caros, de valor sentimental, de peças miúdas, de grandes quantidades e de difícil montagem.  
 O colégio não se responsabiliza por eventuais danos e perdas.  Todos devem estar identificados com nome e série do 
aluno.    
É proibido: - Brinquedos que induzam à agressividade, como armas e similares e patins, skate, triciclos e similares, 
bolas; jogos eletrônicos; tênis de rodinhas. 



- É proibido trazer para a escola: Celulares e Equipamentos eletrônicos.   

Obs: Regras específicas para alunos durante o período complementar. 
 

4- MEDICAÇÃO E ATENDIMENTO: Os alunos que necessitarem tomar medicação por conta de um quadro de 

doença, ou de uso contínuo, deverão trazer de casa o mesmo com receita médica atualizada. Não estará a disposição 
no Colégio Dominus qualquer tipo de medicação. 
 

5- PLANTÕES DE ATENDIMENTOS AOS PAIS: Os plantões serão realizados conforme necessidade dos 
professores e pais, com horário previamente marcado. Os horários disponíveis devem ser consultados. Os professores 
não poderão “conversar”, sem agendamento prévio, na hora da entrada e saída dos alunos, pois deverão estar com a 
atenção total aos mesmos.  A coordenação também trabalha com horários agendados para atendimento. Todos 
os atendimentos devem passar previamente pelo contato com a Assistente de Coordenação: Simone. 
Trabalhamos, professores, coordenação e direção, com atendimento individual e hora marcada. 
 

6- UNIFORME: O uniforme com a logomarca do colégio é obrigatório, para todos os alunos do colégio (infantil até o 

Ensino Médio) mesmo em atividades extraclasse. A incidência da falta de uniforme poderá acarretar sanções 
disciplinares. 
Para evitar o extravio de peças do uniforme, pedimos para bordar o nome do aluno ou marcá-lo com caneta para 
tecido. Todas as peças do uniforme devem ter identificação; o colégio não se responsabiliza por peças extraviadas. 
É PROIBIDO: descaracterizar o uniforme: pintar, cortar camisetas, calças e blusões. 
O “boné” não faz parte do uniforme escolar, sendo proibido usa-lo dentro da sala de aula. 
Atenção: camisetas ou blusas extras usadas por baixo da camiseta da escola só poderão ser da cor branca. 
NÃO É PERMITIDO: O USO DE SANDÁLIAS, RASTEIRINHA, SANDÁLIA TIPO HAVAIANA, BOTAS COM SALTINHO, CROCS, 

SAPATOS, CHINELOS, TÊNIS DE RODINHAS, SHORTS, CAMISETA TIPO MACHÃO, BLUSA COM ALCINHA E DECOTE 
(aparecendo parte do corpo e peças íntimas), CAMISETAS CURTAS QUE DEIXEM A MOSTRA PARTE DA BARRIGA, ROUPAS E 
MEIAS COM CORES “BERRANTES, FUGINDO DO PADRÃO DO NOSSO UNIFORME QUE É AZUL E BRANCO (ESSAS SÃO AS 
CORES ACEITAS). 

Educação Física: para as aulas é obrigatório: bermuda, fusô (p/ garotas), camiseta, tênis. Não é permitido fazer 
Educação Física com calça jeans, shorts e sem tênis. Para as meninas é obrigatório o cabelo preso. Sem estar de 
acordo para a aula o aluno sofrerá sanção disciplinar. 
Nos dias mais frios, o aluno poderá usar um agasalho de reforço, de preferência ser na cor azul, desde que esteja 
usando o blusão do colégio.  
O uniforme de Esportes também é obrigatório e só deve ser utilizado no momento destas atividades. A 
camiseta azul do esporte não deve ser usada durante a aula do período regular. 
 

7- AGENDA - Qualquer comunicação entre escola / família, no que se refere ao aluno, será feita na maioria das 

vezes por meio desta, por email ou telefone. FAVOR EXAMINÁ-LA DIARIAMENTE.  
 - o uso diário da agenda é obrigatório para todos os alunos.  
- em caso de dano ou perda, o aluno deverá comprar outra agenda do colégio.  
 - a falta desta acarretará em orientações da coordenação e possíveis sanções.  
Solicitamos que recados extensos sejam anotados nos dias livres como janeiro, julho e finais de semana, com 
indicação para a professora (Ex. Ver recado em 02 de janeiro) 
- Para 2º ao 5º ano-  login e senha do aluno serão colados na contracapa final da agenda a partir de fevereiro. 
 

8-  LANCHE: deverá vir de forma organizada, evitando embalagens de vidro, objetos cortantes e alimentos de fácil 

deterioração. A escola não tem condições de armazenar lanches na geladeira, devido ao grande número de alunos, 
portanto sugerimos, quando necessário, recipientes térmicos. Apenas alunos do período complementar poderão 
usufruir do uso da geladeira, pois ficam o dia inteiro no colégio. Enviar alimentos saudáveis, evitando salgadinhos de 
pacote, frituras, refrigerantes, etc. 
É proibido o estudante chegar ao colégio mascando chiclete, como trazer para o lanche, mesmo sendo balas e 
pirulitos que tenham chiclete no recheio. 
A cantina não trabalha com vendas sem pagamento imediato. Solicitamos que o aluno traga a quantia em 
dinheiro para lanche ou tenha um crédito pré-pago já autorizado na cantina.  
 

9- AVALIAÇÕES: (somente do 2
o
 ao 5

o
 ano) Já estão no Calendário Escolar os períodos de Avaliações Mensais, 

Trimestrais, Recuperações. Pedimos que evitem faltar nestas datas. 
Composição da Média Trimestral: 

O colégio promove vários tipos de avaliações, como: Avaliação Mensal + Avaliação trimestral + TAT (trabalho + 
atitudinal), TODAS COM VALOR 10 (DEZ).  

O item TAT é composto pela soma da nota do trabalho (valor: 7.0) + nota Atitudinal (valor: 3.0). 
 A média do trimestre (7.0) será a média aritmética dos itens acima. 
 

Para Fundamental I:  TrimestralMédia
TATTrimestralAvMensalAv
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Alunos que não atingirem a média 7,0 estarão em recuperação do trimestre, sendo orientado para este processo e a 
família convocada para plantão de atendimento. 
OBS: Em algumas avaliações haverá a “Questão Bônus” que respeitará a seguinte regra: só será considerada 
quando totalmente correta (inclusive a ortografia). Esta questão substituirá 1 única questão errada (parcialmente ou 
totalmente) e de maior valor. 
  



Boletim no Site: área restrita do aluno, acesso com login e senha que serão envidados a partir de fevereiro. 

 
 

10 -  NOTA ATITUDINAL - Valor até 3,0 que serão somados a nota de trabalho e dividido para a composição da 

média. Esta nota é baseada nos seguintes critérios: pontualidade, assiduidade, material, lição de casa e classe, 
indisciplina extrema. 
 

11- AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: Deve-se evitar faltar durante o período de avaliações; no caso de falta por 

extrema necessidade, os responsáveis deverão entrar no site do colégio e imprimir a “solicitação de prova 
substitutiva” ou dirigir-se à recepção do Colégio e solicitar o impresso. 
Esta será encaminhada à direção/coordenação que avaliarão o pedido e assim autorizarão ou não a realização de uma 
nova prova. O dia e a hora dessa prova serão determinados pela coordenação, mas o período já consta em calendário 
escolar. 
A prova substitutiva terá um custo por cada prova perdida, independente do motivo da falta. Atestados médicos não 
serão aceitos como justificativa para abono do pagamento. 
Para os alunos de 2º ao 5º ano as provas serão aplicadas assim que sejam liberadas, pela coordenação/tesouraria, no 
próprio período de aula, de acordo com o comunicado da professora via agenda escolar. 
Lembramos que: não há substitutiva de “substitutiva”, de Simulados, provas Anglo (que acontecerão 
bimestralmente) e provas de recuperação.  
 

12 - LIÇÃO DE CASA: São diárias e anotadas na agenda. A partir do 2º ano as lições de casa e classe também 

estarão disponíveis para consulta no site do colégio, na área restrita do aluno, acesso com login e senha a partir de 
fevereiro. Em caso de falta do aluno, a família deverá consultar o site para se inteirar dos conteúdos perdidos. 
 

 
 

13 - OUTROS: Estamos em pleno verão e os dias estão muito quentes, por isso solicitamos que passem “protetor solar” 

e repelente nas crianças e que as mesmas tragam um “squeeze” para consumo de água. 
 
 

Equipe Dominus/2019 


