
ORIENTAÇÕES A FAMÍLIAS E ESTUDANTES 

  

Prezadas Famílias, temos a satisfação em partilhar o ano letivo com vocês e seus filhos, na                
missão de garantir uma educação de qualidade e uma  formação integral, humana e cristã. 

Para que todo processo possa ser realizado com eficácia, precisamos ficar atentos às             
seguintes orientações: 

  

- Horário das aulas: Manhã – das 07h30min às 11h45min 

                                Tarde – das 13h30min às 17h45min 

- Tolerância de atraso na entrada: 10min. Caso ultrapasse esse tempo, deverá ser             
justificado junto à orientação para entrar, seja pessoalmente ou via Aplicativo Rede            
Salvatoriana (ClipEscola). 

- Se os atrasos forem constantes, o(a) estudante levará notação no Aplicativo Rede             
Salvatoriana (ClipEscola) e a família será chamada para orientação. 

- Tolerância de atraso na saída: 15min. 

- O estudante só poderá sair do colégio com pessoas autorizadas em sua ficha cadastral,               
caso necessite que outra pessoa retire seu(sua) filho(a) do colégio, enviar autorização via             
Aplicativo Rede Salvatoriana (ClipEscola). 

- O uso do uniforme é obrigatório, inclusive para a segurança do estudante. 

- O uso do tênis nas aulas de educação física é obrigatório. Observe o horário de aulas. 

- Para evitar acidentes, orientamos que o calçado deve ser preso ao calcanhar, ou seja, não                
é permitido chinelo ou rasteirinhas. 

- Fiquem atentos aos horários de aula para não esquecer o material necessário em casa. 

- Toda comunicação escola x família e família x escola, deverá ser via Aplicativo Rede               
Salvatoriana (ClipEscola). 

- Lanche: Orientamos que envie lanches saudáveis, portanto, não será permitido o consumo             
de doces, frituras, chicletes, pirulitos e refrigerantes. 

- Procure determinar horário para seu(sua) filho(a) para estudar e fazer seus deveres,             
acompanhe-o, não faça por ele. O hábito de estudo é importante. 

- Não realizamos festas de aniversário. Quando fizerem convites, cuidem com a exclusão             
de colegas. 



- Todas as datas de eventos, entrega de boletins e recessos estão no calendário enviado               
via Aplicativo Rede Salvatoriana (ClipEscola). Consulte sempre. 

- Avaliação: Todas as provas, trabalhos e demais atividades avaliadas, serão comunicadas            
via Aplicativo Rede Salvatoriana (ClipEscola) com seu conteúdo e orientações. 

- Se acaso perder uma das provas, poderá recuperar essa nota na recuperação trimestral              
mediante atestado médico ou óbito. Este deverá ser entregue à coordenação pedagógica. A             
não justificativa será considerado nota 0 para aquela prova. As atividades avaliadas,            
mediante justificativa na agenda, poderão ser realizadas em data agendada pela professora            
e trabalhos poderão ser entregues no retorno do atestado. 

- Se apenas esquecer de entregar o trabalho na data agendada, para cada dia de atraso,                
1,0 ponto a menos no valor do trabalho. 

- Faltas: 5 faltas consecutivas ou 7 faltas alternadas, sem comunicação com a família, a               
escola tem a obrigação de acionar o Conselho Tutelar e comunicar as faltas deste              
estudante. 

- Aos estudantes com indisciplina será aplicado o regimento interno de advertências,            
sempre com comunicação à família. 

- Tendo a necessidade de conversar direto com a professora de sala, enviar solicitação de               
horário via Aplicativo Rede Salvatoriana (ClipEscola). Os horários de atendimento das           
professoras serão durantes as aulas extras de inglês, música e ed. Física. 

- Atestado de frequência ou matrícula: solicitar via agenda ou pessoalmente na recepção. 

- Medicação: Só será administrada à criança, se estiver acompanhado com o receituário. 

-Toda e qualquer dúvida, a família deverá procurar a coordenação ou a orientação para              
esclarecimentos.Os agendamentos deverão ser feitos pessoalmente na recepção ou via          
Aplicativo Rede Salvatoriana (ClipEscola). 
 
 


