
MANUAL DO ALUNO
EDUCAÇÃO INTEGRAL



EDUCAÇÃO INTENGRAL
Com uma proposta contemporânea, a educação integral se alinha
diretamente com os novos conceitos de educação do século XXI,
que compreende o desenvolvimento dos alunos em todos seus
espaços, se conectando intelectualmente , socialmente e
culturalmente.

O objetivo de um estudo integral é a amplificação da educação
básica, promovendo a criatividade, autonomia e desenvolver
sujeitos críticos e responsáveis consigo e com o mundo. A educação
Integral promove a equidade e reconhece o direito de todos e
todas, ensinando, através de múltiplas linguagens, recursos e
espaços não se limitando somente a sala de aula.

Um exemplo de nossa linha pedagógica é que as turmas da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, durante o período
da manhã, são organizadas 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
aluno e escola.



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 para o aluno da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental, inclusive em atividades opcionais, atividades
especiais, passeios, viagens, etc.

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. ( sugerimos caneta permanente )

Blusão complementar: poderá ser utilizado por baixo do uniforme de
inverno, cacharrel azul marinho ou blusão de moletom OBJETIVO

 
 



VENDA DE UNIFORMES

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

BALLET
Collant com saia do OBJETIVO, meia calça branca, cabelo preso e sapa-
tilha 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.

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.

JUDÔ
O uniforme poderá ser adquirido na loja online do OBJETIVO.

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

OBSERVAÇÃO: Informamos que o aluno da Educação Integral poderá optar em
trazer os uniformes das aulas extras dentro da mochila no qual poderão se trocar na
escola (Ballet / Judô / Futebol ). 



ENTRADA E SAÍDA

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

ENTRADA 
À PARTIR DAS 7H10 ( O HORÁRIO PODERÁ SER AJUSTADO DE
ACORDO COM  NECESSIDADE DE CADA FAMÍLIA ) 

SAÍDA
EDUCAÇÃO INFANTIL - 17H00 ATÉ 18H00
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 17H30 ATÉ 18H00 

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



ROTINA

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 ficar
atentos à grade de horários. As lições de final de semana devem ser
realizadas em casa, com a ajuda dos pais ou responsáveis, sendo
muito importante a participação da família, motivando e
acompanhando o desenvolvimento escolar do aluno. 

ALMOÇO* - Alunos da Educação Infantil - início às 11h30; Alunos do
Ensino Fundamental I - início às 12h00;

*Após as 12h30 não servimos mais almoço.

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 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).

Cardápio ficará disponível no site do colégio.
www.colegiobomretiro.com.br



CURSO DE FÉRIAS

Férias escolares de Junho e Dezembro para alunos da Educacão
Integral 

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 pesadelo para todos.

Desta forma o Colégio Bom Retiro, oferecerá recreação aos alunos
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I da educação
integral nos quinze primeiros dias de julho, planejamos atividades
diferenciadas do cotidiano escolar, 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, de acordo com o contrato escolar da educação
integral firmado junto ao Colégio.

Mesmo se tratando da Educação Integral o Colégio Bom Retiro
seguirá o calendário escolar homologado pela diretoria de ensino
na qual estará disponível no site do colégio.  

FERIADOS E RECESSO ESCOLAR



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.

Na Educação Infantil os responsáveis podem receber comunicados
e estabelecer uma relação direta com o professor de maneira
prática e segura. 

A professora manterá comunicado aos pais no classroom
informando todas as ocorrências diários. 

AGENDA ESCOLAR - GOOGLE SALA DE AULA



 
CBR STORYTELLING

Teatro
Dança 
Música

Hora do Conto 
 
 

CBR MAKER
Sucatoteca

Oficina da Tinta
Artesanato

 
 

CBR ECO
Horticultura

Projetos sustentáveis
Zoo

 
 

CBR ESPORTE
Futebol
Ballet
Judô

 
 

 ORIENTAÇÃO NA LIÇÃO DE CASA
- REFORÇO ESCOLAR 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA



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.

PRONTO - SOCORRO

Quando a criança passar mal ou sofrer qualquer tipo de acidente,
imediata- mente informaremos o fato aos responsáveis, 
 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 Hospital
indicado pelos responsáveis na ficha acima mencionada,
independente- mente da presença dos referidos responsáveis.



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

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. 





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 
11 94317-3971


