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ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

COORDENAÇÃO

Os anos iniciais correspondem aos alunos que estão entre o 1º e o
5º ano. Neste segmento é previsto a progressiva sistematização
das experiências vivenciadas no infantil e novas formas de relação
com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses
sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar
conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos.

Em seu trabalho diário a coordenação acompanha cada criança
procurando 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 responsáveis 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
antecedência. No caso de recados, os responsáveis podem mandar
recados na coordenação do infantil através do WhatsApp, usar a
agenda digital (Google Classroom ) ou então, dirigir-se à recepção
do colégio.



SEGURANÇA

UNIFORME

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:

1. Caso de o responsável enviar outra pessoa não autorizada para
buscar o aluno, é necessário que o mesmo entre em contato com a
coordenação solicitando e autorizando por email / whatsapp ou
faça um telefonema logo no início do período para o colégio. Se o
contato não for efetuado, a liberação será negada.

2. País Divorciados / Separados
 Para a retirada do menor, é necessária a apresentação de liminar
judicial descrevendo quem será o responsável legal pela criança
para a retirada no colégio.

. 

O uniforme é de uso obrigatório, inclusive em: atividades opcionais,
atividades especiais, passeios, viagens, etc.

Todo estudante tem como obrigação usar o uniforme escolar do Colégio
Bom Retiro – Objetivo, a fim de que tenhamos maior controle e
segurança sobre ele.

Educação Física: Shorts azul ou agasalho do CBR - OBJETIVO,
camiseta branca ou azul do CBR - OBJETIVO, meia e tênis.



Blusão complementar: poderá ser utilizado por baixo do uniforme
de inverno, ca- charrel azul marinho ou blusão de mole- tom do
Colégio Bom Retiro – OBJETIVO.

Transpiração é causa de incômodo - Nas aulas de Educação Física,
o aluno deverá trazer uma camiseta, toalha de rosto, um
desodorante antitranspirante e um sabo- nete de preferência
líquido, fazendo sua higiene pessoal antes de retornar à sala de
aula.

O excesso de suor é causado por distúrbio glan- dular e pode
exigir cirurgia, por isso a escolha de desodorantes e
antitranspirantes devem ser orientada por profissionais, após
avaliação do suor;

A transpiração tem inúmeras causas e de acordo com especialistas,
desde que não ultrapasse os limites considerados suportáveis, faz
bem à saúde ao promover o equilíbrio da temperatura interna com
a externa. Mesmo quando o excesso inco- moda alguns cuidados
básicos devem ser feitos, e se necessário até cirurgia, podem
resolver as situações desagradáveis causadas pela alteração no
suor.



BALLET

VENDA DE UNIFORMES

HORÁRIOS - 10H00 ÀS 18H00
DISK UNIFORME - 3083-6180

JUDÔ

FUTEBOL

collant com saia do OBJETIVO, meia calça branca, cabelo
preso e sapatilha preta.

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.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Para boa prática das aulas é
necessário que o aluno venha devidamente uniformizado.

NÃO RECOMENDAMOS VIR COM SANDÁLIAS, BOTAS,
COTURNOS, TAMANCOS, CROCS, TÊNIS DE RODINHA PARA
EVITARMOS ACIDENTES.

o uniforme poderá ser adquirido na loja online do
OBJETIVO.

Camiseta de Futebol à critério / Shorts / Meião / Caneleria
Chuteira 



ENTRADA E SAÍDA

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

ENTRADA
1. Fica estipulado segundo o regimento interno que o horário de
entrada às 13hs com tolerância de 20 minutos.

Assim, pedimos a colaboração dos responsáveis, para que o horário
de entrada da criança, no colégio, seja respeitado.
 
1º AO 5º ANO - 13H00 ÀS 17H30
1º ANO MANHÃ - 07H30 ÀS 12H00

SAÍDA
Fica estipulado segundo o regimento interno que o horário de
saída às 17h30 com tolerância de 20 minutos.

Pedimos aos responsáveis que retirem o aluno, no máximo até 20
(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.

O aluno que chegar atrasado somente poderá entrar na 2a aula.
Uma vez iniciada a 2ª aula, nenhum aluno poderá entrar no
colégio. Entre as demais aulas, os atrasos não serão permitidos. Na
saída dos alunos, nossos funcionários permanecem com eles por
mais 20 minutos após o horário estabelecido. Assim, pedimos aos
responsáveis ou seus representantes legais que retirem o aluno no
horário previsto evitando eventuais problemas.



ENTRADA E SAÍDA

Os responsáveis devem deixar o aluno no portão de entrada do
colégio, e ele será recebido pelos Orientadores Educacionais.

No caso de recados ou comunicados ao colégio, os responsáveis
devem fazê-los por meio da agenda do aluno ou por outro meio
escrito, email ou whatsapp. Se houver a necessidade de contato
direto com os coordenadores, deverão dirigir-se à recepção da
escola, evitando fazê-lo no horário de saída dos alunos, pois a
atenção dos Coordenadores presentes deve estar totalmente
direcionada ao controle efetivo da referida saída.

Nos dias em que houver cursos opcionais ou atividades especiais,
os horários de entrada e saída deverão ser respeitados
rigorosamente. Após o prazo de tolerância estipulado (30 minutos)
será cobrada hora adicional no valor de R$50,00 por hora de
atraso, sendo cobrança bancaria e será solicitada a assinatura do
responsável em formulário próprio.

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



LISTA DE MATERIAL

A lista de material de uso pessoal do aluno está disponível no site
do CBR - www.colegiobomretiro.com.br. É importante que esses
materiais, de uso individual, 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.

É importante, também, observar que outros materiais podem ser
pedidos para as aulas devendo ser entregue no dia das respectivas
aulas. Os professores comunicarão, com antecedência, o horário e
dia em que essas aulas ocorrerão.

Lembramos que a criança não deve trazer ao colégio objetos que
não tenham sido solicitados: bolas, carrinhos, bonecas, figurinhas,
videogames, 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.

APOSTILA ESCOLAR OBJETIVO, LIVROS PARADIDÁTICOS é
proibido a reprodução deste material no todo ou em parte, de
acordo com a legislação 9.610.



AGENDA ESCOLAR - GOOGLE SALA DE AULA

O responsável pedagógico pelo aluno receberá um login e senha
para que possa acessar o aplicativo Google Sala de Aula. Sendo
este compatível com celular, tablet e Notebooks.

A plataforma digital usada pelo Colégio Bom Retiro é o Google
For Education. A tecnologia está transformando o ensino e a
aprendizagem, ela ajuda os alunos a aprender no próprio ritmo e
a se tornarem solucionadores de problemas criativos e
colaboradores eficientes. Transformando a maneira como os
alunos e professores aprendem, trabalham e inovam juntos com as
ferramentas seguras.

Siga: www.colegiobomretiro.com.br (Portal do Aluno Acadêmico)
ou aplicativo no celular / ALUNO APP

Esta ferramenta é um complemento que disponibiliza aos
pais/responsáveis e alunos informações importantes. Através do
link disponibilizado no site do Colégio Bom Retiro ou aplicativo no
celular. 

Visite nossa página e acesse área restrita por login e senha,
visualiza informações como:

o Comunicados;
o Ocorrências;
o Avaliações;
o Boletim;
o Conteúdo Programático o Frequência;
o Financeiro;
o 2º via de boleto ;
o Portal do Aluno (Objetivo).



MATRIZ CURRICULAR 

AULAS EXTRACURRICULARES

Observação
O calendário escolar será enviado no início das aulas, podendo
sofrer alterações durante o ano letivo. 

Ballet - horário de aula (aberto a todos os alunos);

JUDÔ - horário de aula (aberto a todos os alunos);

ESCOLINHA DE FUTEBOL – calção, camiseta, meião, caneleira e
chuteira; Horário e dia das aulas será enviado no calendário
escolar.

SALA FUNCIONAL - contamos com uma sala preparada para
que possamos desenvolver todas as aulas: Judô, ballet, ginástica e
atividades físicas.



SAÚDE

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 recomendações médicas.

- A família deve comunicar imediatamente o Colégio caso o aluno,
algum familiar ou pessoas próximas apresentarem teste positivo
para o Covid-19;

A presença do estudante nas atividades escolares não será
obrigatória quando:

 - Se aplique a Deliberação CEE 59/2006, que estabelece
condições especiais de atividades escolares de aprendizagem e
avaliação para discentes cujo estado de saúde as recomende; 

 - A partir de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19
e que não tenha completado seu ciclo vacinal contra a Covid-19; 

 -  Menor de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19.



Quando a criança passar mal ou sofrer qualquer tipo de acidente,
imediatamente informaremos aos responsáveis, entretanto, a juízo da
Coordenação Pedagógica, se o caso parecer grave, poderá ser
chamado o Corpo de Bombeiro ou SAMU para locomoção do aluno
para o Pronto-Socorro, Clínica ou Hospital indicado pelos responsáveis
na ficha médica do aluno, independentemente da presença dos
referidos responsáveis.

O Colégio Bom Retiro possui parceria com a Medicar remoção do
paciente em caso de emergências médicas, nos fornecendo assim,
suporte para remoção e atendimento via conferência para primeiros
socorros.
Atentamos também, que nosso corpo docente realiza anualmente os
cursos capacitadores para Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio,
seguindo, portanto, à lei Lucas, de número 13.722, de outubro de 2018.

Estará disponível no site do colégio.
www.colegiobomretiro.com.br 

PRONTO - SOCORRO

REGIMENTO ESCOLAR / PLANO
ESCOLAR / CALENDÁRIO ESCOLAR



Sempre que os limites de 20% no bimestre e anualmente 25% das faltas
fo- rem ultrapassados, os pais serão convocados. Uma vez não
solucionado o problema, será encaminhado ao Conselho Tutelar com
relatório circunstanciado. Quando solicitado a dispensa do aluno, o
mesmo ficará com falta de acordo com o horário.

Bimestralmente os estudantes e seus responsáveis receberão os boletins,
além de provas, pastas de redação, trabalhos especiais etc. Solicitamos
que guardem todos esses documentos até o final do ano letivo.

Posteriormente, os responsáveis poderão participar de reuniões com os
professores e orientadores educacionais, quando terão oportunidade de
discutir questões relacionadas à avaliação.

Quando o estudante ou responsável discordar da nota atribuída a cada
questão, parte ou totalidade da prova, redação ou trabalho, poderá
requerer revisão, no prazo máximo de 72 horas, a contar do momento
em que tiver recebido o resultado fornecido pelo professor, devendo
procurar a coordenação.

Os alunos são avaliados não somente através de avaliações, mas
também por seu desempenho global, considerando-se:
a) Apostilas escolares; 
b) Lição de casa;
c) Trabalhos extras;
d) Organização dos materiais escolares;
e) Participação e produção em sala de aula;
f) Projetos pedagógicas escolares;
g) Faltas do aluno sem justificativas.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

SISTEMA DE AVALIAÇÃO



Av. Contínua + Av. Bimestral + Trabalho + Participação (0 a 10 cada)
Dividido por 4 = Média Bimestral 

Estudantes que por algum motivo perderem avaliações, deverão
procurar a coordenação para a prova substitutiva. Pagando a taxa de
R$50,00 quando não justificada ou entregando o atestado para que a
taxa seja abonada. Caso o aluno sem motivo aparente e justificado
perder as avaliações, ficará automaticamente sem nota

Recuperação - Ao estudante que obtiver, como média bimestral, nota
inferior a 7.0 (sete), em determinada disciplina, será oferecida a
oportunidade de recuperação da seguinte forma: ao final de cada
Bimestre o aluno deverá realizar a avaliação no período da tarde
conforme calendário.

Recuperação Final - Será realizada após a devolutiva da recuperação
do 4o bimestre, para os que não atingiram média 7,0 (sete). Porém,
seguirá para recuperação final os alunos que tenham até 3 (três)
matérias para recuperar.

Será considerado promovido para a série subsequente ou concluinte de
curso, o aluno que apresentar em cada componente curricular:

- Frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e
média final igual ou superior a 70% (setenta por cento);
- A média para efeito de promoção, será a média aritmética de 4
(quatro) notas bimestrais atribuídas pelo professor, somando 28 pontos
em cada disciplina;
- Conselho de Classe: tem como objetivo avaliar o desempenho do aluno
durante o ano letivo podendo ou não atribuir pontos.

PROMOÇÃO



No Ensino Fundamental, será considerado retido:

O aluno que obtiver na média final inferior a 70% (setenta por
cento) em qualquer disciplina do componente curricular, após
estudos de recuperação paralela e final.

LEI No 12.933, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

Terão direito ao benefício os estudantes regularmente matriculados nos
níveis e modalidades de educação e ensino previstos no Título V da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que comprovem sua condição de
discente, mediante a apresentação, no momento da aquisição do
ingresso e na portaria do local de realização do evento, da Carteira de
Identificação Estudantil (CIE), emitida pela Associação Nacional de
Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos Estudantes (UNE),
pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), pelas
entidades estaduais e municipais filiadas àquelas, pelos Diretórios
Centrais dos Estudantes (DCEs) e pelos Centros e Diretórios
Acadêmicos, com prazo de validade renovável a cada ano, conforme
modelo único nacionalmente padronizado e publicamente
disponibilizado pelas entidades nacionais antes referidas e pelo
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), com certificação
digital deste, podendo a carteira de identificação estudantil ter 50%
(cinquenta por cento) de características locais.

A Carteirinha de Identidade Escolar de uso obrigatório para estudantes
do Ensino Básico Regular é confeccionada e distribuída pela UMES
(União Municipal dos Estudantes Secundaristas do Estado de São
Paulo), e poderá ser adquirida na coordenação da escola.

RETENÇÃO

REGISTRO E TRANSPORTE



Deve ser feita a solicitação na secretaria da escola, o aluno deve
morar a pelo menos 1km de distância da escola. Para o
cadastramento deve apresen- tar uma cópia do RG do aluno, RG e
CPF dos responsáveis e comprovante de residência; Os
responsáveis devem acessar ao site da SPTrans e seguir os
procedimentos de cadastro e validação.

Mais informações: www.sptrans.com.br ou fone 156
 
 

PASSE ESCOLAR - SP TRANS



O Colégio Bom Retiro possui parceria com a Medicar remoção
do paciente em caso de emergências médicas.  

LAUDO MÉDICO

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

O aluno que apresentar qualquer problema de saúde, e que não
possa praticar atividades físicas, os pais ou responsáveis deverão
comunicar a escola e enviar atestado médico.

Os pais devem apresentar laudo do aluno com necessidades
especiais, para que a escola possa acompanhar o aluno de
maneira específica, assim, podendo dar todo o suporte pedagógico
necessário.

Psicóloga, Fonoaudióloga, Psicopedagoga e outros profissionais
 

Quando a escola julgar necessário, os pais serão convocados e
encaminhados.



KIT HIGIENE

ALIMENTAÇÃO

É obrigatório aos alunos da Educação Infantil o Kit de Higiene
que deverá conter:

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

O aluno deverá trazer diariamente seu lanche individual.
Acreditamos que os responsáveis enviarão lanches saudáveis,
caseiros, evitando os produtos industrializados que possam ser
nocivos às crianças especialmente 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
Os pais poderão entrar em contato através do whatsapp da

cantina solicitando cardápio.
+55 11 94272-3891 

 



ATIVIDADES ESPECIAIS

PASSEIOS ESCOLARES:
Em todas essas atividades o aluno deverá estar sempre
uniformizado e com a Identidade Escolar.
Essas atividades não são inclusas no valor da mensalidade
podendo ser optativa na qual terão horários e próprios valores.

DATAS COMEMORATIVAS:
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, devendo os responsáveis, para tanto,
entrarem em contato com a coordenação, que determinará dia e
horário do mesmo que acontecerá no intervalo. Obs: não é
permitido acompanhamento familiar.



TRANSPORTE ESCOLAR

AULAS HÍBRIDAS

Transporte Personalizado - O(a) motorista que trabalha com a
condução escolar, não é funcionário da escola. Aos pais
interessados, pegar o número do telefone na secretaria.

Possibilitar ao filho as condições necessárias para participar
efetivamente das atividades remotas propostas pela escola:
Recursos tecnológicos (câmeras e microfones acionados);
Vestimenta adequada;
Material solicitado pelo professor;
Local adequado;
Rotina de estudo (atenção ao horário das aulas);
Alimentação antes da aula (não comer durante a aula);
Considerando que a sala de aula virtual é ambiente exclusivo
para professores e estudantes, não será permitida a
interferência sem autorização prévia;
Orientar o filho quanto à importância do respeito aos
professores e colegas no espaço virtual (o chat é instrumento
para participar da aula, esclarecer dúvidas e não para
brincadeiras e provocações);
A mensagem privada do GOOGLE SALA AULA é para o uso
exclusivo dos estudantes e professores;



OBSERVAÇÕES

O Colégio conta com uma equipe especializada de informática,
enviando comunicados escolares, eventos, notícias... via e-mail ao
responsável pedagógico. Cadastre seu e-mail na secretaria da
escola ou em nosso site www.colegiobomretiro.com.br.

Nosso aplicativo e mídias sociais são atualizados diariamente, nele
os pais podem acompanhar as tarefas de casa, trabalhos,
avaliações, passeios, entre outros, porém, não tira a
responsabilidade do aluno em realizar anotações em sua agenda
escolar.

As faltas devem ser evitadas e quando ocorrerem deverão ser
justificadas.

Termo de Privacidade na Internet (dicas)

- Não Compartilhe sua senha com ninguém;
- Aceite solicitações de amizade apenas de pessoas que você
conhece;
- Não publique itens que você não desejaria que seus pais,
professores ou empregador vissem;
- Seja autêntico. Quem você é de verdade é melhor do que
qualquer coisa que você possa fingir ser;
- Saiba mais sobre as configurações de privacidade e consulte-as
com frequência;
- Ao usar alguma Rede Social, como Facebook ou Twitter, saia da
página ao terminar de usá-la, para evitar que outras pessoas
vejam suas informações pessoais.



OBSERVAÇÕES

Quem pode ver a linha do tempo do meu filho adolescente?
(Facebook)

Os únicos que podem ver as publicações de adolescentes são seus
amigos do Facebook, amigos de amigos e redes (como sua escola).
Nós mantemos proteções e configurações de segurança adicionais
para adolescentes (de 13 a 17 anos) para garantir que suas linhas
do tempo e publicações não sejam exibidas em resultados de
prévias públicas, da mesma forma, se adolescentes compartilharem
suas localizações, somente seus amigos do Facebook poderão vê-
las. Incentive seus filhos a usar a ferramenta “Ver como” na parte
superior direita da linha do tempo. Eles podem ver como sua linha
do tempo aparece para o público. Para ver como a linha do tempo
aparece para uma pessoa específica, digite o nome da pessoa no
campo aberto e pressione “Enter”.

Em caso de dúvida, procure sempre a ajuda de um adulto!
Gravações e Filmagens dentro de sala de aula ou nas
dependências do colégio, sem autorização prévia, ficam proibidas.



GRUPOS DE WHATSAPP

É importante salientar que ao criar um grupo de WhatsApp o
administrador do grupo é responsável e pode responder pro crime
por ocorridos dentro do grupo juntamente com seu autor, a
constituição federal prevê em seu artigo 5º.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação;

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos
e liberdades fundamentais;

XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 



GRUPOS DE WHATSAPP

A lei determina que a responsabilidade pela vigilância da criança
é da família primeiramente, isso é o que está tanto na
Constituição Federal, quanto no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Logo, em princípio, a responsabilidade pela vigilância
do WhatsApp e mídias sociais é dos pais" .

Os primeiros passos para promover uma rede virtual segura,
começa por estimular o conhecimento sobre as ferramentas em si e
suas regras. Muitas delas têm idades mínimas recomendadas para
uso, por exemplo, e que podem passar despercebidas do
conhecimento dos pais. A importância do uso de softwares de
controle parental para ajudar na vigilância ao acesso à internet
também está dentre os caminhos destacados. Podem ser trilhados
pelos pais.

Caso surgir algum problema pedimos que entrem em contato com
a coordenação para que juntos possamos solucionar da melhor
maneira possível. 





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

 
 Telefone / WhatsApp - 3224 - 8228 

 
Site - www.colegiobomretiro.com.br

 Instagram - colegiobomretiro
Facebook - colegiobomretiro

 
Dúvidas / Sugestões / Reclamações

pedagogico@colegiobomretiro.com.br
 

WhatsApp Coordenação 
Educação Infantil
(11) 97559-7753


