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APRESENTAÇÃO 
 Senhores Pais  
 
   É com grande satisfação que iniciamos este ano de 2016 estabelecendo uma parceria e agra-
decendo a sua confiança no Colégio São Mateus.  
          Há 32 anos nos dedicamos de forma integral na preparação das gerações futuras para os com-
plexos desafios da vida. Certamente em 2016 exerceremos  papel fundamental no desenvolvimento 
do conhecimento do seu filho e no vínculo com vocês, família, cerne de todo o início do processo 
educacional. 

O Colégio São Mateus oferece uma educação inovadora, que promove a excelência humana, 
acadêmica e o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Nossas metas são: possibilitar que o 
aluno tenha domínio dos próprios instrumentos do conhecimento a fim de possibilitar a metacognição 
(aprender a aprender) para compreender melhor o meio em que vive e os seus diversos aspectos, 
ser autônomo, ter capacidade de discernir e resolver situações problemas, ter sentido crítico, e curio-
sidade intelectual. 
  
Nossa Visão: 
  Ser um centro educacional de referência, inovador em suas propostas e práticas pedagógicas e 
na formação de cidadãos críticos, conscientes e empreendedores. Ser sempre uma escola que aco-
lhe, educa e compartilha com as famílias a responsabilidade pela construção de projetos de vida de 
crianças e adolescentes. 
 
Valores 
 Aprendizagem contínua, acolhimento, conquista da autonomia, solidariedade, parceria escola-
família, respeito, ética, responsabilidade social, humanização das relações, gestão qualidade. 



Orientações  e normas para o aluno referentes ao ano letivo de 2016  

 

     Nosso Ano letivo tem início no dia 25/01/2016 (segunda-feira), e término dia 

09/12/2016 (sexta feira). As férias escolares serão do dia 01/07/2016 a 31/07/2016. 

Portanto retornaremos ás aulas no dia 01/08/2016. (segunda –feira ) 

Os pais (ou responsáveis) deverão: 

 Verificar a agenda do aluno todos os dias, pois é um dos meios de comunicação 
utilizado entre escola e pais. 

 Acompanhar o calendário de eventos ajudando seu (sua) filho(a) a se planejar. 

 Estimular o aluno a usar o portal positivo, pois é uma excelente ferramenta para o 
desenvolvimento e a aprendizagem. Cada aluno possui sua senha individual e intrans-
ferível.  

 Etiquetar com nome e série do aluno, todo material escolar e também sucos e lan-
ches que serão colocados na geladeira. 

 Quando seu filho estiver com problemas, compartilhá-los com a escola, sem omitir 
fatos nem julgar atitudes. 

 Elogiar  os êxitos escolares de seu filho, por menores que sejam, para reforçar a 
autoestima e a autoconfiança dele. 
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1o Bimestre 

 Comunicar à coordenação, à professora ou à secretaria., em caso de falta. 

 O aluno deverá:  

 Respeitar os horários de entrada e saída da Escola.  

 Estar devidamente uniformizado, tênis com meia ou sandálias (não usar  ras-

teirinhas ou sandálias com saltinhos. 

OBSERVAÇÕES 

 Nos dias da educação física, as turminhas do Pré I e Pré II deverão estar de 

tênis. 

 As turminhas do maternal I e II NÃO deverão trazer de lanchinho salgadinhos 

chips. 

 Nas aulinhas de balé todas as alunas, deverão estar devidamente vestidas 

com colan e a sapatilha. As meninas que possuem cabelos compridos deve-

rão estar  de rabinhos ou com coque.  

 Nos dias de futebol, os meninos poderão usar uniformes de times e chuteiras 

para society (futebol de salão) 

 Dia do brinquedo, as crianças poderão trazer brinquedos apenas às sextas-

feiras e não deverão ser brinquedos caros. 

DATAS COMEMORATIVAS DIA A SER COMEMORADO EVENTOS INTERNOS 

Carnaval 05/2(sexta-feira)            Para a crianças 

Início do outono 21/3(segunda-feira) Para as crianças 

Dia do Circo 25/3 22/3(terça-feira) Para as crianças 

Páscoa 27/3 24/3(quinta-feira) Para as Crianças 

Semana  Nutrição e saúde 28 a31/3 Para as crianças 

Dia do Município 14/04 13/4(quarta-feira) Para as crianças 

Dia do Livro 18/4 18/4(segunda-feira) Para as crianças 

Dia do Índio 19/4 19/4(terça-feira) Para as crianças 

REUNIÕES BIMESTRAIS DE PAIS 

· 1o Bimestre -  25/04/2016 ( Pré II às 18h30min)-(Pré I- A- às 7h,Pré I-B– às 13h)                    

                           29/04 2016 ( Maternal I /II-A às 7h) Maternal I /II-B às 13h)  



3o Bimestre  

2o Bimestre 
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Dia das Mães 4,5,6 (maio) Mães e alunos   

Festa junina 11/6 (sábado) Família e aluno   

Início do Inverno 21/6 21/6(terça-feira)   Para as crianças 

REUNIÕES BIMESTRAIS DE PAIS 

     2o Bimestre-   29/06/2016 ( Maternal I /II-A às 7h) Maternal I /II-B às 13h)                         

                                30/06/2016  ( Pré II às 18h30min)-(Pré I- A- às 7h,Pré I-B– às 13h) 

Dia dos Pais 13/8 (sábado) Pais e aluno   

Folclore 22/8 22/8(segunda-feira)     

Folclore -gincana 27/8 sábado Família e aluno   

Dia do Soldado25/8 25/8(quinta-feira)   Para as crianças 

7 de Setembro 6/9(terça-feira)   Para as crianças 

Dia da Árvore 21/9 21/9(quarta-feira)   Para as crianças 

Primavera 23/9 21/9(quarta-feira)   Para as crianças 

Feira  cultural 23/9(sexta-feira) Família e aluno   

REUNIÕES BIMESTRAIS DE PAIS 

· 3o Bimestre -  26/09/2016 ( Maternal I /II-A às 7h) Maternal I /II-B às 13h)                   

                           27/09/2016 ( Pré II às 18h30min)-(Pré I- A- às 7h,Pré I-B– às 13h) 
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Horário do Infantil  

Manhã Segunda terça Quarta  Quinta  Sexta  
Horário de entrada 7h20min 7h20min 7h20min 7h20min 7h20min 

Horário de saída 11h 20min 11h 20min 11h 20min 11h 20min 11h 20min 

Tarde       

Horário de entrada 13h  13h 13h  13h  13h  

Horário de saída 17h  17h  17h  17h  17h 

Dia da criança 5, 6 e 7de out.   Para as crianças 

Festival do balé   Família e aluno   

Formatura do Pré II   Família e aluno   

Festa de encerramento 16/12(sexta-feira)   Para as crianças 

REUNIÕES BIMESTRAIS DE PAIS 

 

          · 4o Bimestre -  12/12/2016 ( Pré I-A e Pré II-A às 7h) ( Pré I-B e Pré II-B às 13h)                          

                                    13/12/2016 ( Maternal I /II-A às 7h) Maternal I /II-B às 13h)  

 

Horário das aulas extras (Manhã) 

Segunda-feira Terça-feira Quarta- feira Quinta-feira Sexta-feira 

------------------- --------------- Inglês 

Computação 

Ed. Física Futebol/Balé 

  

Horário das aulas extras (Tarde) 

Segunda-feira Terça-feira Quarta- feira Quinta-feira Sexta-feira 

-------------------- Futebol/Balé Inglês 

Computação 

Ed. Física -------------- 


