


√ PERÍODO INTEGRAL – das 8h às 17h
√ BILÍNGUE – das 10h às 17h
√ PERÍODO NORMAL – das 13h às 17h

OBSERVAÇÃO: A entrada dos alunos poderá ser a partir das 12h30 e a
tolerância da saída será até às 17h30.
Caso haja necessidade de extensão desses, pedimos que entrem em contato
com a direção da escola.
A partir do dia do início das aulas as crianças devem ser entregues e retiradas
no portão de acesso às salas da Educação Infantil.

Os alunos devem comparecer a todas as atividades do Colégio devidamente
uniformizados. Para evitar extravios, todos os uniformes devem estar
devidamente identificados com nome e sobrenome do aluno.
Pedimos que enviem, diariamente, uma troca de uniforme na mochila assim
como fraldas para os alunos do Maternal I.
As sacolas de higiene dental serão enviadas todas as sextas-feiras e deverão
ser devolvidas na segunda-feira.

As reuniões de Pais serão realizadas aos sábados, segundo calendário
divulgado no início do ano letivo e publicado no site do colégio:
www.litteratus.com.br.
Nesses dias, as crianças não deverão acompanhar os pais à escola.
O horário será das 9h às 10h.
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Os alunos da Educação Infantil do Colégio COC Litteratus são servidos
pelo lanche comunitário, oferecido pela Cantina Nutrir Gourmet com
cardápio elaborado por nutricionista e acompanhado por especialistas.
Somente em caso de intolerâncias ou alergias a família poderá enviar o
lanche de casa.
O lanche será servido pontualmente às 14h30.
O cardápio será publicado semanalmente no site do colégio:
www.litteratus.com.br

As crianças podem trazer brinquedos para o Colégio às
sextas-feiras. O brinquedo enviado deve ser adequado à
faixa etária e não conter peças perigosas. Pedimos que
não mandem brinquedos “de estimação”, nem
brinquedos tecnológicos ou aqueles que incitem
violência (como armas, espada, revólver, etc.)

Na última sexta-feira de cada mês serão comemorados
os aniversários das crianças nascidas nesse período.
Será coletivo e organizado pela cantina da escola no
horário do lanche.

As informações sobre saúde (alergias, medicamentos, pediatra, convênio etc.)
devem constar na ficha de identificação/saúde preenchida no início do ano
escolar. A escola deverá ser notificada sobre o estado de saúde da criança no
caso de ausência, principalmente tratando-se de doenças infectocontagiosa,
para que possamos tomar as devidas providências. As crianças doentes não
devem comparecer às aulas, objetivando sua recuperação e evitando contágio.
No caso de a criança apresentar sintomas de doença no Colégio,
imediatamente comunicaremos os pais e/ou responsáveis. O mesmo
procedimento será adotado em situações de acidentes.



Caso haja necessidade de a criança ser medicada na escola, é imprescindível
a apresentação da receita médica com data vigente. É necessário também que
seja informado através da agenda física o horário e quantidade a ser ministrada,
conforme determinação da resolução 191 do Conselho Federal de Enfermagem
da Lei 7498/86.

É de suma importância a proximidade de nossa equipe com os pais e
responsáveis, visando à troca de informações e o devido acompanhamento do
desempenho dos alunos. Sendo assim, sempre que houver mudança de
endereço, do número de telefone, dos responsáveis autorizados a buscar as
crianças no Colégio e outras informações importantes, pedimos que os pais
informem à professora (por meio da agenda) ou à secretaria da escola pelo
telefone (4524-5957 4524-5959) ou celular/ WhatsApp (98496-1004).
Esta medida é de grande importância, já que garante a atualização constante
dos dados cadastrais de cada aluno para podermos avisar em caso de
urgências e/ou emergências.


