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Missão

Proporcionar ao educando uma formação de qualidade, para que ao
longo do processo educacional possa inserir-se na sociedade com
plena habilidade e capacidade de senso crítico, argumentativo, autônomo

e responsabilidade social.

Ser referência em educação de qualidade no mercado brasileiro. Estar
à frente, entre as principais redes privadas. Objetivando, sempre, a
satisfação do educando, por meio de novas tecnologias, metodologias

aplicáveis na educação e processo de ensino e aprendizagem.

Valorizar de forma holística o conhecimento que o educando traz consigo
para o espaço educacional. Integrar e interagir as múltiplas diversidades:
Étnicas, Religiosas, Culturais e Sociais no mesmo espaço de convivência,
sem distinção. Priorizar ao corpo docente os princípios como: Ética,
Respeito e Comprometimento Social. São premissas fundamentais ao
exercício da profissão e proporcionar motivação e capacitação profissional.
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Valores
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SOBRE O COLÉGIO
EDUCAÇÃO INFANTIL

   Em seu trabalho diário a coordenação acompanha cada criança, procuran-
do ajudá-la e orientá-la. O vinculo com a família também faz parte do pro-
cesso de aprendizado da criança, por isso a coordenação procura sempre
envolver a família com relação ao desempenho do aluno na escola.

   Assim sendo, quando necessárias, serão marcadas entrevistas com os res-
ponsáveis para que possamos juntos, melhor compreender a criança e sua
família e cooperar para o bom desenvolvimento dela.

   Qualquer entrevista solicitada pela família deve ser marcada com antece-
dência. No caso de recados, os responsáveis podem telefonar, usar a agenda
ou então, dirigir-se à recepção do colégio.

COORDENAÇÃO

   O curso de Educação Infantil possui toda infraestrutura necessária para
o aproveitamento escolar do aluno. O respeito à individualidade de nossos
alunos é a base de uma educação sadia e progressiva.
   
   Desta forma, para o bom desenvolvimento das atividades da Educação In-
fantil durante o ano letivo, levamos ao conhecimento dos responsáveis as
seguintes informações, das quais esperamos que recebam a atenção e o aten-
dimento habitual.
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   Devido à importância que o tema “segurança” assume atualmente, exigimos
o máximo de cuidado em relação à segurança escolar dos colaboradores do
colégio, por isso que algumas medidas são tomadas e algumas orientações
aclaradas aos alunos e funcionários de um modo geral.
   Assim fica estipulado que:

Caso de o responsável enviar outra pessoa não autorizada para bus-
car o aluno, é necessário que o mesmo mande uma autorização por
escrita ou faça um telefonema logo no início do período para o colé-
gio. Se o contato não for efetuado, a liberação será negada.

1.

SEGURANÇA

   O uniforme é de uso obrigatório para o aluno da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental, inclusive em atividades opcionais, atividades especiais,
passeios, viagens, etc.

   A entrada do aluno só será permitida com o uniforme completo, inclusive
o casaco nos dias frios, não aceitando peças adulteradas.
   
   Solicitamos aos responsáveis que registrem o nome do aluno em cada peça
do uniforme, inclusive na peça para muda ou troca, que também deverá ser
do uniforme.

Blusão complementar: poderá ser utili-

zado por baixo do uniforme de inverno,

cacharrel azul marinho ou blusão de mo-

letom OBJETIVO. 

UNIFORME
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Ballet: collant com saia do OBJETIVO, meia calça branca, cabelo preso e sapa-

tilha preta.

Judô - o uniforme poderá ser adquirido por encomenda na coordenação.

Observação Importante: não será permitida a prática nas aulas sem o de-

vido uniforme.

   Venda de Uniformes - Com o intuito de suprir as necessidades dos alunos

e pais quanto ao uniforme escolar, o Colégio Bom Retiro, firmou parceria

diretamente com o fornecedor dos uniformes, podendo assim, realizar suas

compras de maneira rápida e eficaz.

   º As vendas serão todas as terças-feiras, na Rua Sólon 914.

HORÁRIO | 10h00 às 18h15 Disk Uniforme | 3083-6180

8



ENTRADA

SAÍDA

1.

"Criar o hábito da pontualidade é muito importante para a formação do cidadão."

1.

Fica estipulado segundo o regimento interno que o horário de entrada
é 13hs com tolerância de 10 minutos.

Assim, pedimos a colaboração dos responsáveis, para que o horário de
entrada da criança, no colégio, seja respeitado. 

Fica estipulado segundo o regimento interno que o horário de saída
é 17h00 com tolerância de 20 minutos.

HORÁRIO

É PROIBIDO VIR COM SANDÁLIAS, BOTAS, COTURNOS, TAMANCOS,
CROCS, TÊNIS DE RODINHA, TÊNIS DE SOLADO PRETO e ETC...
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   A lista de material de uso pessoal do aluno será entregue no ato da matrí-
cula. É muito importante que esses materiais sejam etiquetados com o nome
do aluno, assim como a lancheira e a mochila. Quando se fizer necessário,
será solicitada pela escola, a reposição desses materiais.

   Lembramos que a criança não deve trazer ao colégio objetos que não tenham
sido solicitados, nem mesmo bolas, carrinhos, bonecas, figurinhas, videogames,
celular ou qualquer outro material, salvo em dia combinado com o professor.
   
   O colégio não se responsabiliza pela perda de qualquer material nas suas
dependências, negando-se a ressarcir qualquer prejuízo ao estudante.

2. Dispensa de aluno: 
As saídas antecipadas, quando necessárias, devem ser comunicadas
previamente, por escrito, à coordenação.
Pedimos aos responsáveis que limitem a dispensa do aluno para que
não atrapalhe o processo educacional.

LISTA DE MATERIAL

Pedimos aos responsáveis que retirem o aluno, no máximo até 10 (dez)
minutos após o término das atividades, pois, passado esse período, os
profissionais habilitados estarão encerrando seu horário de trabalho.
Após o prazo de tolerância, será cobrada hora adicional no valor de
R$50,00 por hora de atraso. 

É importante, também, observar que os materiais pedidos para as aulas
de Artes e Culinária só devem ser entregues no dia das respectivas aulas.
O professor comunicará, com antecedência, o horário e dia em que essas

 aulas ocorrerão.
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*

   A escola fornecerá os cadernos e pastas referentes às atividades desen-
volvidas em cada nível, os quais permanecerão em classe, sendo encami-
nhados aos responsáveis ao término de cada bimestre.

CADERNOS E PASTAS DE ATIVIDADES

Como usar a Agenda Escolar?

   É dever do aluno trazer a agenda escolar, TODOS os dias, seguindo as se-

guintes orientações:

Dados pessoais e de emergência – devem estar preenchidos.

Todos os recados deverão ser assinados pelos pais ou responsáveis.

AGENDA ESCOLAR
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   Todas as sextas–feiras é dia DO BRINQUEDO, pedimos que não enviem
brinquedos que possam causar algum prejuízo ao aluno ou aos Srs. Res-
ponsáveis, pois a escola não se responsabilizará por perdas e danos. 

   Constam do Currículo da Educação Infantil, em horário normal, as seguintes
aulas: Inglês, Educação Física, Artes Visuais, lanche saudável, Ballet, Judô, Mú-
sica e Futebol.

BRINQUEDOS

AULAS EXTRACURRICULARES
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   A cada dia as crianças passam mais tempo dentro das escolas, devido a
necessidade dos responsáveis de terem que sair para trabalhar. 

   Um exemplo de nossa linha pedagógica é que as turmas da Educação In-
fantil e do Ensino Fundamental I, durante o período da manhã, são organi-
zadas de forma mista, quando a criança exerce o papel de filho mais velho ou
mais novo. Elas devem viver como vivem em uma casa, como irmãos. Nessa
fase, à medida que vão conquistando autonomia, os alunos ajudam a professora
no preparo do lanche, na organização das salas, na organização do almoço e
muito mais com o objetivo de criar proximidade entre criança e escola. 

   Os alunos do período integral realizam seus deveres escolares através do
acompanhamento escolar, após o café da manhã.  Após o término, realizam
atividades físicas, atividades lúdicas, aulas de artesanato e ainda sobra tempo
para que junto com seus brinquedos vindos de casa, possam dividi-los e
brincar com seus amigos.

ROTINA

EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAFÉ DA MANHÃ – será servido às 8h00; 

LIÇÃO DE CASA - os alunos poderão realizá-las no período da manhã, com

o apoio da orientação escolar, porém, devem chegar à escola até às 09h00.

ALMOÇO - Alunos da Educação Infantil - início às 11h30; 

                      Alunos do Ensino Fundamental I - início às 12h00;

Após as 12h30 não servimos mais almoço.

As lições de �nal de semana devem ser realizadas em casa, com a ajuda dos

pais ou responsáveis. 
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FRUTAS DA SEMANA - para que nossas crianças tenham uma alimentação

bem saudável, pedimos que enviem, todas as segundas-feiras, 01 caixinha

de gelatina e 05 frutas de sua preferência ou substitua por uma fruta da época.

Exemplo: abacaxi, mamão, melão, melancia e etc. 

LANCHE DA TARDE - deverá ser providenciado diariamente pelos responsáveis;

(podendo trazer de casa ou adquirir na cantina da escola, sendo oferecido

lanches saudáveis).

JANTAR - cortesia da escola, sendo oferecido aos alunos às 17h00. (somente

alunos da Ed. Infantil).
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Férias escolares de Julho e Dezembro para alunos

 da EDUCAÇÃO INTEGRAL - Educação Infantil

   As férias são importantes para as crianças e adolescentes refazerem-se do

estresse causado pelas atividades escolares. Esse é um período que pode ser

aproveitado pela família toda. Porém, se não for planejado, pode ser um pe-

sadelo para todos.

   

   Desta forma o Colégio Bom Retiro, oferecerá recreação aos alunos da Edu-

cação Infantil e Ensino Fundamental I da educação integral nos quinze pri-

meiros dias de julho, planejamos atividades diferenciadas do cotidiano es-

colar, sendo comunicado aos pais no mês de junho.

   

   No mês de dezembro, os alunos que renovarem matrícula para o próximo

ano, terão direito após o último dia de aula à extensão do curso de férias.

HORÁRIO DO CURSO DE FÉRIAS | 7h10 às 18h00

CURSO DE FÉRIAS
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   Solicitamos aos responsáveis que comuniquem à coordenação qualquer
anormalidade quanto à saúde da criança, para que possamos estar atentos a
possíveis reações, inclusive alergias a medicamentos. A criança que contrair
moléstia contagiosa deverá permanecer em casa, obedecendo as recomen-
dações médicas.

   Caso o aluno necessite ser medicado na escola, enviar a medida exata den-
tro de uma seringa (quando for líquido) com o nome do mesmo e anotado
na agenda.
  
   Inalação – quando necessário, deverá ter um responsável pelo aluno nos
períodos da medicação, caso contrário, não poderá ser realizada na escola. 

SAÚDE
CUIDADOS PROFILÁTICOS

PRONTO-SOCORRO

   Quando a criança passar mal ou sofrer qualquer tipo de acidente, imediata-
mente informaremos o fato aos responsáveis indicados na Ficha Médico-So-
cial, preenchida no início do ano letivo. Se, entretanto, a juízo da Coordenação
Pedagógica, o caso parecer grave, poderá ser chamado o Corpo de Bombeiro
ou SAMU para locomoção do aluno  para o Pronto-Socorro, Clínica ou Hos-
pital indicado pelos responsáveis na ficha acima mencionada, independente-
mente da presença dos referidos responsáveis.
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EXAME MÉDICO

   O aluno que apresentar qualquer problema de saúde, e que não pos-
sa praticar atividades físicas, os pais ou responsáveis deverão comuni-
car a escola e enviar atestado médico.

Laudo Médico – Os pais devem apresentar laudo do aluno com necessida-
des especiais, para que a escola possa acompanhar o aluno de maneira es-
pecífica, assim, podendo dar todo o suporte pedagógico necessário. 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

KIT HIGIENE

Psicóloga, Fonoaudióloga, Psico-pedagoga e outros pro�ssionais 

   Quando a escola julgar necessário, os pais serão convocados.

   É obrigatório aos alunos da Educação Infantil e do Período Integral o kit
higiene que deverá conter:

   Mantenham o kit de higiene sempre limpo e em perfeitas condições de uso.

Creme dental infantil

Escova de dentes

Nécessaire com nome do aluno (a)

Toalinha de mão com nome do aluno (a)

01

01

01

01

*

*

*

*
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   O aluno deverá trazer diariamente seu lanche individual. Acredita-
mos que os responsáveis enviarão lanches saudáveis, caseiros, evitando
os produtos industrializados que possam ser nocivos às crianças es-
pecialmente nessa fase da vida. Em caso de necessidade, poderá fazer
uso da cantina. Não é permitido trazer sucos e refrigerantes em garrafas
de vidro e chicletes.

CANTINA

   A Cantina conta com um sistema de recarga pré-pago, em que o aluno
poderá utilizá-lo para consumo de lanches e debitar o consumo diretamente
de sua conta individual. 

Benefícios para os Pais

º Elimina o manuseio de dinheiro;

º Recarga mensal e controle dos gastos diariamente

º Relatório de consumo e controle de gastos (fazer solicitação)

ALIMENTAÇÃO

LANCHE

18



   DIA DO LANCHE SAUDÁVEL – este dia é muito interessante, pois todos
os alunos da educação infantil participam ativamente da preparação do
lanche e aprendem sobre o seus beneficios nutricionais, como são co-
laborativos ao nosso organismo. Este aprendizado provém de aulas
estratégicas como: filmes e histórias etc.

   Neste dia não deverão ser enviados outros tipos de alimentos, pois
todos irão provar do alimento natural oferecido. Pedimos assim, a sua
colaboração para que enviem somente o que a professora solicitar via
agenda, nos dias anteriores. Caso não tenha o lanche ou ingrediente
solicitado pela professora, poderá fazer a substituição por semelhante.
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TRANSPORTE
CONDUÇÃO ESCOLAR

ESCOLAR

ESCOLAR x

xx

   TRANSPORTE PONTO A PONTO - O veiculo é conduzido por profissionais
habilitados e treinados, o que garante segurança para os alunos e tran-
quilidade para os pais.

   Transporte Personalizado - O(a) motorista que trabalha com a condu-
ção escolar, não é funcionário da escola.  Aos pais interessados, pegar o nú-
mero do telefone na secretaria. 
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ATIVIDADES ESPECIAIS
PASSEIOS ESCOLARES

   Atividades Especiais, tais como acampamentos, passeios, idas a teatros, mu-
seus etc., serão pagas e terão horários e regras próprias. Em caso de desistên-
cia por parte dos responsáveis o reembolso só será realizado com o cancela-
mento até dois dias antes da data do passeio. 

   Em todas essas atividades o aluno deverá estar sempre uniformizado e com
a Identidade Escolar.

Observação Importante:
   Durante o ano letivo, em algumas datas comemorativas, os responsáveis
serão convidados a participar das atividades. Haverá, porém, ocasiões em que
as atividades e “vivências” serão exclusivas das crianças.



ANIVERSÁRIOS

   O aluno poderá comemorar seu aniversário no colégio, com os amigos de
sala de aula e irmãos e pais, devendo os responsáveis, para tanto, entrarem em
contato com a coordenação, que determinará dia e horário e dará sugestões
sobre o que deverá ser providenciado.

   Em caso de dúvida, sugestões ou reclamações, favor entrar em contato
com nossa equipe.

Diretora

pedagogico@colegiobomretiro.com.br 

Claudia Farkas
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COLÉGIO BOM RETIRO
OBJETIVO

Telefone - (11) 3224-8228 
WhatsApp - (11) 96666-2405

Site - www.colegiobomretiro.com.br

Endereço - Rua Sólon, 914/926 - Bom Retiro
São Paulo, SP 01127-010

Instagram - colegiobomretiro

Facebook - colegiobomretiro


