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Srs. Pais e / ou responsáveis, 

 

Este manual tem por objetivo prover informações 

necessárias sobre o funcionamento geral do Colégio 

Augustus, para que todos saibam como proceder frente às 

situações do dia a dia.  

Além disso, dispõe de orientações importantes para que a 

família se organize e tenha um ano letivo de muito sucesso.  

É um documento que você deve ter em mãos diariamente 

para retirar possíveis dúvidas aprimorando.   

 

 

Seja bem vindo e um feliz 2019!  

 

 

Um forte abraço, 

Direção e Coordenação Pedagógica 
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Nossa Instituição 
 
 
 

Situado à Praça Getúlio Vargas nº 168 no Bairro Siderúrgica, 

em Sabará, iniciou sua história no ano de 1984, quando foi 

criada pelo decreto aprovado pela Secretaria de Educação 

para iniciar seus trabalhos na Educação infantil - Ensino de 

Pré-Escolar no ano de 1984, quando se chamava Escola 

Recanto Infantil Criança Feliz. 

   Com o passar do tempo, a fim de atender aos pedidos da 

comunidade, a escola ampliou seu atendimento para o Ensino 

Fundamental - 1ª à 4ª Série, passando a denominar-se Escola 

Recanto Criança Feliz. 

    No ano de 1999, foi implantado o ensino de 5ª à 8ª série, 

aumentando sua clientela, o que levou a mudança para um 

prédio com instalações mais amplas e adequadas. A partir daí 

veio a denominação Colégio Augustus. 

    Hoje, o Colégio se orgulha de passar qualidade respeito e 

compromisso à sua comunidade escolar representando uma 

ótima opção para educação dos educandos até o curso 

técnico. 

    O Colégio Augustus é uma instituição de ensino 

reconhecida como referência na cidade, utilizando processos 

educacionais inovadores, com foco na formação de um cidadão 

íntegro, com visão humanista que interage a cultura da razão 

com a cultura da emoção e da sensibilidade e preparado para 

atuar com sucesso na sociedade do conhecimento, onde a 

inovação e o aprendizado contínuo são valores permanentes. 
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Quem somos 

 
 
 
Missão  
 
“Formar indivíduos com pleno domínio da leitura, da 

escrita, do cálculo, capazes de analisar, interpretar e 
transformar a realidade, visando o bem-estar do homem 
em nível pessoal e coletivo. Desenvolver a criatividade, 
levando o educando a descobrir-se, expressar-se e 
libertar-se, contribuindo através de uma ação conjunta 
para a formação de uma sociedade justa.” 

 
Valores 
 
Ética, disciplina, responsabilidade, união e respeito.  
 
Princípios  
 

 Favorecer o diálogo do aluno com os demais 
profissionais do Colégio; 

 Oferecer meios para que o aluno desenvolva sua 
sociabilidade, tornando-se um sujeito ativo e 
participativo da sociedade, por meio do trabalho 
efetivo dos temas transversais; 

 Propiciar condições para que nosso Colégio se 
torne um lugar agradável, onde o aluno possa 
ampliar seus conhecimentos, levando em 
consideração os aspectos 
sociopsicopedagógicos. 
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Equipe 
 

 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I  

Turno Vespertino 
 

Direção  Rosângela Aparecida Augusto 

Coordenação 
Pedagógica 

Renata Aparecida Pinto 

Secretárias 

Luciane de Fátima Lino Torres 
(Atendimento ao público) 

Dirlene de Fátima França Caliaro 
(Vida Escolar) 

Priscila Aparecida de Oliveira 
Gonçalves (Setor Financeiro) 

Professores 

Berçário – Elizabeth 

Maternal I – Débora  

Maternal II A  – Laís 

Maternal II C – Maria Gorete 

1º Período A – Mariana 

1º Período C – Camilla 

2º Período – Ana Cristina 

1º Ano – Valéria 

2º Ano – Luciana 

3º Ano – Gilmara 

4º Ano – Naiara e Denise 

5º Ano – Naiara e Denise  

Educação Física – Tiago 

Espanhol – Sueli 

Informática – Charles 

Música – Ana Carolina 

Inglês – Lígia   

Departamento de 
Informática 

Charles Marque Silva e Luiz 
Fernando das Dores  

Decoração e artes Maria da Conceição F. Gonçalves 

Lanchonete Andreza de Fátima Oliveira 

Almoxarifado 
Maria da Conceição F. Gonçalves 
e Andreza de Fátima Oliveira 

Auxiliar de Serviços  Priscilla Ferreira – Tarde / Noite 

 Luciane de Oliveira – Tarde / Noite 

Monitor Guilherme Maciel da Silva  
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Normas Disciplinares e de 
Funcionamento 

 
 
A disciplina na escola tem sido um grande desafio para a 

comunidade escolar. 
Portanto, torna-se necessário o conhecimento de todas as 

normas e penalidades para o não cumprimento destas de 
forma sistemática e coerente. 

 
1- Horário de Entrada e Saída: 

Entrada: As aulas iniciam-se pontualmente às 13h e termina 
às 17h30. O aluno deverá estar no Colégio com dez minutos de 
antecedência. Esteja atento(a) à pontualidade, pois o não 
cumprimento gera transtorno como a perda de parte do conteúdo 
trabalhado, até a interrupção da aula já iniciada. 

 
Autorização para saída com terceiros, saídas 

antecipadas e mudança na forma habitual de saída: 

 Caso ocorra uma mudança na forma habitual da 
criança da Escola, pedimos que os pais 
comuniquem por bilhete escrito, datado e 
assinado à Professora. Caso a criança volte de 
van ou ônibus para casa, é importante avisar os 
responsáveis pelo transporte escolar.  

 Por medida de segurança, não será autorizada a 
saída da criança, por telefonema ou email. A 
autorização deverá ser assinada e datada pelo 
responsável.   
 

2- Uniformes 
Além de prático, o uniforme escolar serve como identificação. 

Sendo assim, o aluno deverá usá-lo, diária e obrigatoriamente em 
todas as atividades pedagógicas dentro e fora do Colégio. O 
uniforme completo é imprescindível para a entrada diária do aluno 
na escola. 
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a. Não será permitido o uso de calça jeans ou outra 
vestimenta que não faça parte do uniforme. 

b. O aluno não poderá usar outras vestimentas, tais como 
camisas de times de futebol, camisas de cores e formas 
extravagantes. 

c. O calçado a ser usado como complemento do uniforme 
deverá ser tênis. Não será permitido o uso de sandálias abertas, 
chinelos, tamancos, botas e/ou similares. 

 
 

Uso diário Educação Física 

 Blusa oficial  

 Calça ou bermuda 
oficial 

 Tênis  

 Camiseta oficial  

 Short ou bermuda oficial 

 Tênis 

 
Local de Venda: Via Única, localizada na Rua Mestre Ritinha, 

67- Centro / Sabará 
Telefone: 3671-4124 
Horário de Funcionamento: De 9h às 17h  

 
3 –  Remédio 
Não é mais permitido que a professora medique qualquer 

aluno. Em casos de necessidade algum familiar deverá vir à Escola 
para medicar a criança. 

 
4 - Agenda 
O uso da agenda é imprescindível. Tudo deve ser anotado, 

verificado e assinado diariamente pelos pais e professores, quando 
necessário. 

 
5 – Acompanhamento individualizado: 
Os alunos são observados e avaliados continuamente pela 

equipe pedagógica. 
Caso o aluno apresente alguma dificuldade, a Coordenadora 

Pedagógica fará contato com a família e juntos discutirão a melhor 
forma de intervenção pedagógica. 
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6- Saídas Pedagógicas  
Os passeios e as visitas são organizados de acordo com os 

projetos que estão sendo desenvolvidos no grupo. São partes 
integrantes do trabalho desenvolvido na Educação Infantil, sendo, 
pois, importante a participação de todas as crianças. 

 
7- Correspondência ou Comunicados   
Os comunicados serão enviados pela agenda do aluno e 

anotados no Sistema Acadêmico EducareBox 
 As autorizações de saída da escola deverão ser devolvidas 

devidamente preenchidas no tempo devido e de forma correta. 
 
8-  Frequência  
 Desenvolva o senso de responsabilidade do aluno, não 

permitindo que falte às aulas, a não ser em caso de extrema 
necessidade. O aluno deverá estar presente à todas as 
atividades previstas pela escola. Sugerimos para isso, atenção 
especial ao calendário escolar. A frequência mínima para 
aprovação é de 75% do total das horas aulas letivas.  

A frequência é uma exigência legal para todos os alunos, 
inclusive da educação infantil. No caso de faltas justificadas, os pais 
devem enviar para a escola o documento que justifica sua falta: 
Atestado médico, atestado de óbito (no caso de parentes). 

No período avaliativo (testes e avaliações bimestrais), os pais 
devem evitar as faltas dos alunos. No caso de faltas, neste período, 
os pais deverão providenciar os documentos acima e solicitar na 
secretaria, a Segunda Chamada da avaliação ou teste perdido, com 
o prazo de no máximo 5 dias. Salvo quando o atestado ultrapassar. 

No caso de faltas não justificadas, os alunos poderão fazer a 
segunda chamada com a solicitação na secretaria até, no máximo, 5 
dias após a avaliação feita, efetuando o pagamento conforme 
descrito na seção “Avaliações Substitutivas”. 

 
9-  Aniversários  

 A partir desse ano os aniversários não poderão ser 
comemorados na Escola; 
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 Convites para festas fora da Escola somente serão 
distribuídos pela professora se forem para todos os alunos 
do grupo.  

 

10 – Brinquedos  

Toda sexta-feira é dia do brinquedo. As crianças podem trazer 
o seu brinquedo favorito para a escola. Lembramos que os 
brinquedos serão compartilhados e manuseados pelas outras 
crianças. Por isso, sugerimos que as crianças não tragam 
brinquedos cujas peças sejam muito pequenas, brinquedos frágeis 
ou de tamanho inapropriado para a criança carregar. Armas e 
espadas, vídeo games portáteis, celulares e outros jogos eletrônicos 
não são permitidos.  

 
11 – Supervisão do banheiro  

Todas as crianças são estimuladas a cuidarem da própria 
higiene: usar o vaso adequadamente; jogar o papel higiênico na 
lixeira e dar descarga; lavar as mãos e jogar o papel toalha na lixeira 
são hábitos que são acompanhados atentamente pelas professoras 
e mestrinhas. Aos poucos, espera-se que a criança desenvolva total 
autonomia em relação ao uso do banheiro, este estímulo deve 
necessariamente vir também de casa. 

 
12 – Higiene  

 Mantenha as unhas da criança cortadas e limpas;   

 Atente-se à lavagem das toalhinhas de mão, toalhas de 
banho, guardanapos, copos, vasilhas de lanche. Assim 
como mochilas e lancheiras.  
 

 
 

A chegada à Educação Infantil 
 
 
1. Adaptação  

 
A chegada a uma escola é vivenciada de diversas maneiras 

por alunos e famílias. Assim, a adaptação é também um processo 
único e individual, pois depende em grande parte da forma como se 
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lida com a novidade e o diferente, a separação de pais e filhos e as 
experiências escolares anteriores.  

Nos primeiros dias de adaptação, em caso de choro constante 
a secretaria entrará em contato para que o responsável venha 
buscar a criança.  

 
2. Antes de vir para a Escola: 

 

 Converse com seu filho ou sua filha sobre a nova escola, a 
professora e a fase de adaptação; 

 Organize o lanche e a mochila com ele/ela. 

 Caso seja necessário, escolha com seu filho ou sua filha um 
objeto que lhe dê sensação de segurança – uma boneca, um 
bicho de pelúcia ou outro objeto do qual a criança goste 
especialmente. Limite-se a um único objeto e identifique-o 
com o nome da criança. Lembre-se que este objeto só será 
necessário durante o período de adaptação; 

 O seu(sua) filho (a)  vivenciará o momento da chegada à nova 
escola do seu jeito, um jeito único e pessoal. Portanto, evite 
comparações com outras crianças, e respeite o processo do 
seu(sua) filho (a)  da forma mais tranquila que puder.  
 
3. A chegada à sala de aula 

 

 A professora estará à espera dos alunos e irá recebê-los.  

 No primeiro dia, os pais podem descer para levar os alunos 
do Maternal I e II até a sala; posteriormente os alunos serão 
recebidos pela professora e pelas mestrinhas.  

 Para assuntos que demandam uma conversa mais demorada 
com a Professora pode ser agendada uma reunião dentro dos 
horários disponíveis.  

 A sala de aula é o espaço dos alunos e das professoras, e a 
criança precisa entender esta situação. Por isto, pedimos aos 
pais que evitem entrar e permanecer na sala, mesmo que 
sejam solicitados pelos filhos.  
 
4. Adaptação ao espaço físico e pequenos acidentes 
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Durante o período de adaptação, a criança também está 
conhecendo o espaço físico da escola. Podem ocorrer, 
principalmente no pátio, quedas e encontrões e, consequentemente, 
pequenos machucados. As professoras tomarão as providências 
necessárias para atender as crianças nestas situações e a família 
será comunicada.  

 
 

 

Compromisso da Família   
 
 

A família assume o compromisso de fazer-se presente no 
Colégio todas as vezes que houver convite formal, ou quando de 
interesse da família, que deverá marcar previamente com a 
Coordenadora de seu turno, para o acompanhamento do processo 
ensino-aprendizagem do aluno. 

A família obriga-se a zelar por todo o material escolar do aluno, 
agenda, e fazer com que o aluno use o uniforme completo e cumpra 
o REGIMENTO, o calendário escolar e os horários fixados pelo 
Colégio, assumindo total responsabilidade pelas consequências 
advindas do descumprimento dessas obrigações. 

 
Reunião com pais / Responsáveis  

 
A equipe educacional do Colégio Augustus coloca-se à disposição, 
com agendamento prévio de horário na secretaria, para atender 
aos pais/responsáveis sempre que necessário. 

 

 
Orientações Gerais  

 
 
 

 É de responsabilidade da família comunicar na secretaria e 
apresentar o comunicado à professora, quando seu filho for 
sair da escola com outros responsáveis (pais de colegas, 
secretária, vizinho, etc.); 

 Os pais deverão manter atualizados na secretaria da escola 
os endereços, emails e os telefones; 
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 Os pais que necessitarem estender o horário de saída da 
criança, deverão procurar a secretaria para se informar sobre 
o valor da taxa mensal extra horário; 

 Não é permitido ao aluno entrar na Escola com uniforme em 
mal estado de conservação ou de higiene. O uniforme 
representa a coletividade e não apenas o indivíduo. 

 Os pais deverão se atentar diariamente para que a criança 
não venha sem o lanche diário ou o valor do mesmo que 
deverá ser entregue à sua professora através da agenda  
(compartimento plástico) junto do bilhete; 

 O piolho é um bichinho indesejável. Lave e observe a cabeça 
de sua criança diariamente; 

 No período de adaptação das séries iniciais, deixe seu filho 
com a professora, mesmo quando chorar, assim você estará 
facilitando sua adaptação. Esteja seguro de que esta é a 
melhor Escola para seu filho. Logo ele fará amizades e 
tranquilamente irá brincar e aprender. 
Acredite que seu filho é capaz! Deixe-o resolver algumas 
dificuldades encontradas. 

 Os pais ou responsáveis deverão se atentar diariamente 
para o horário de entrada e saída do filho, evitando assim 
possíveis atrasos; 

 Os professores, não poderão atender os pais, e da mesma 
forma os pais não poderão ir à sala de aula, fora dos horários 
previstos, para recados e perguntas, para não interromperem 
o trabalho do professor junto aos alunos. Através da agenda 
do aluno poderá ser marcado um encontro com o(a) 
professor(a) nos dias e horários de módulo do(a) mesmo(a); 

 A expedição de qualquer documento na secretaria da Escola 
se dará no prazo mínimo de 24 horas, com exceção do 
Histórico Escolar (30 dias). 

 Durante o ano letivo, ao final de cada bimestre, os pais e 
responsáveis serão convidados para a reunião de entrega dos 
resultados do bimestre, quando sua presença será de 
fundamental importância na vida escolar de seu filho. 

 Para os alunos do Maternal ao 5º ano, a agenda escolar é de 
uso obrigatório e deverá ser adquirida na Secretaria da 
Escola, devendo ser totalmente preenchida e colocando a foto 
do aluno; 
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 Antes de iniciar cada bimestre letivo, os pais ou responsáveis 
dos alunos do Ensino fundamental I deverão adquirir o livro de 
seu filho na secretaria da Escola, mais precisamente até o 
quinto dia útil dos meses de Fevereiro e Junho; 

 Os livros didáticos da Educação Infantil é anual; 

 O livro de Inglês da Educação Infantil será adquirido na 
secretaria no início do ano e o de Espanhol, para o 1º ao 5º 
ano também; 

 Todos os materiais e roupas deverão estar devidamente 
identificados.  

 Pedimos aos pais/ responsáveis, pelo menos uma vez por 
semana visitarem nosso site e página do facebook no sentido 
de prestigiar nossas atividades pedagógicas e eventos. 

 Os demais casos não relatados neste manual serão avaliados 
pela coordenação e direção para as devidas providências. 

 Com objetivo de agilizar o atendimento aos pais/responsáveis 
e alunos, o Colégio Augustus disponibiliza em seu site a área 
Fale Conosco. Envie suas dúvidas, sugestões e críticas. Com 
muita satisfação, iremos atendê-los prontamente: 
www.colegioaugustus.com.br 
 

 
Lanche Escolar  

 
 

O lanche escolar, quando oferecido em porções 
nutricionalmente adequadas, proporcionam boas condições 
para alcançar o potencial de crescimento e para manter um 
adequado estado nutricional até a fase adulta. 

 

O QUE NÃO PODE FALTAR NO LANCHE 

 
           Um líquido: para repor as perdas nas atividades. 

Uma fruta: fonte de vitaminas e minerais. 

Um tipo de carboidrato: para dar energia. 

Um tipo de proteína: importante para ossos e dentes. 

http://www.colegioaugustus.com.br/
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O QUE NÃO DEVE ENTRAR NO LANCHE 

           Salgadinhos de pacote 

Refrigerantes 

Isotônicos 

Balas 

Bolos com recheios e cremes 

Frituras 

Bolachas recheadas 

 

SUGESTÕES DE CARDÁPIO 

Sugestão  Lanche  

01 Bebida fermentada. 
Maçã com casca (para não escurecer). 
Cookies integrais. 

02 Suco de frutas natural. 
Pêra com casca (para não escurecer). 
Pãozinho de espinafre c/ queijo minas. 

03 Iogurte 
Banana com casca (para não escurecer). Pão de 
queijo. 

04 Achocolatado (um dia da semana). 
Manga picada. 
Bolo de laranja. 

05 Água de coco. 
Uvas sem semente. 
Pão integral com frango desfiado e requeijão. 

06 Suco de frutas. 
Melancia picada. 
Bolo de laranja. 

07 Bebida fermentada. 
Kiwi picado. 
Pão de batata com manteiga. 
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08 Iogurte com castanhas picadinhas. 
Melão picado. 
Biscoito de aveia e mel. 

09 Achocolatado (um dia da semana) 
Laranja picada 
Bisnaguinha integral com geléia. 

10 Suco de frutas. 
Abacaxi picado. 
Bolo sem recheio. 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES PARA GARANTIR 
A QUALIDADE DO LANCHE ESCOLAR : 

 
            Utilize lancheiras de material térmico para manter a               
             qualidade dos alimentos.    

 
Leve os sucos em uma garrafinha térmica, pois ela protege da 
luz e mantém a temperatura, evitando, assim, a perda de 
vitaminas e o gosto azedo. 
 
Deixe os alimentos separados dos outros materiais que as 
crianças levam para a escola. 
 
Envolva o sanduíche adequadamente, para que o seu aroma 
não interfira no gosto da fruta. 
 
Mande as frutas já lavadas e secas. 
 
Prefira frutas da época, pois elas são mais suculentas, 
saborosas e baratas. 
 

Nem todas as frutas ficam boas quando você leva 
descascadas. Algumas ficam com um aspecto escuro e 
perdem vitaminas. Frutas que podem ir descascadas e em 
pedaços: kiwi, melancia, mamão, manga, abacaxi, entre 
outras. 
 

Quando as frutas (banana, maça, laranja e tangerina) estão 
sequinhas e com casca, economize plástico, levando-as 
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embaladas no papel toalha. Use potes de plástico quando 
elas forem pequenas, pois amassam facilmente. 

 

Sistema Acadêmico  
 
 

 
 O Colégio Augustus conta com a ferramenta digital 
EducareBox. Uma agenda digital em que os alunos e pais podem 
visualizar facilmente o cronograma de atividades, notas, avisos e 
ocorrências. É só entrar no link augustus.educarebox.com e fazer o 
seu cadastro, ou baixar o aplicativo no PlayStore e começar a usar. 
Qualquer dúvida é só entrar em contato com o setor de Informática.    
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Calendário Escolar  
Algumas datas poderão sofrer alterações durante o ano 
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FALE CONOSCO 
 
 

 
Contatos da Coordenação: 

 
Email: coordaugustus@yahoo.com.br 

 
Contatos do Colégio Augustus: 

 
Informática: info.colegioaugustus@gmail.com 

Secretaria: colegioaugustus@yahoo.com.br  

Financeiro: financeiro.augustus@yahoo.com.br  

Site: www.colegioaugustus.com.br 

Telefone: 3671-4652  

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

___________________________________________ 

mailto:coordaugustus@yahoo.com.br
mailto:info.colegioaugustus@gmail.com
mailto:colegioaugustus@yahoo.com.br
mailto:financeiro.augustus@yahoo.com.br
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