
  

    

 

PAUTA GERAL 

• HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA 
HORÁRIO MATUTINO HORÁRIO VESPERTINO 

Entrada: 7h30  
Entrada em sala de aula conduzidos 
pela professora. 

Entrada:13h30  
Entrada em sala de aula 
conduzidos pela professora. 

Saída: 12h Saída: 18h 
 
• Deixar o(a) filho(a) na fila para que a professora o conduza à sala. Desejando falar 
com o professor, marcar um horário ou solicitar que procure a Coordenação ou SOE. 

• A falta de pontualidade dos responsáveis gera perdas significativas de momentos 
importantes para a criança no acompanhamento inicial das atividades de 
classe/devocional. O aluno que chegar após o horário de 7h30/13h30 terá uma 
tolerância de 10 minutos no portão e, a partir daí, entrará somente na segunda aula. 

• O CBB terá tolerância de 30 minutos após o término das aulas. Após esse período, o 
aluno será encaminhado ao plantão remunerado pela família. Qualquer imprevisto 
comunique-se com o CBB. 

• Em semana de avaliação, teremos a tolerância de 10 minutos, a partir desse horário 
o aluno realizará a 2ª chamada. 

 
• AGENDAS 
• Verificar diariamente e assinar a agenda de seu filho no “ciente”. Ela é um 
importante meio de comunicação e interação entre a escola e a família.  

• Atualizar o e-mail na secretaria. 
•  O acompanhamento diário das tarefas é fundamental para a interação escola- 
família. 

• Preencher os dados pessoais de identificação na agenda, atualizando telefones para 
que nossa comunicação seja eficaz. 

• O Projeto Hábitos de Estudo será desenvolvido pelo SOE. A família receberá 
notificações por e-mail, telefone/agenda, informando aos pais quando o aluno não 
cumprir com os deveres em sala e em casa. 

 
• UNIFORME DE USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO 
• Observem o uso do uniforme completo (inclusive casaco padrão do Colégio Batista),  
caso não adquira o casaco da escola pode-se usar uma camiseta branca de manga 
longa embaixo da blusa da escola. Tênis em todas as aulas.  

• Colocar nome completo em todo uniforme e material do aluno utilizando a caneta 
permanente. 
 

• ANIVERSÁRIOS 
• Não haverá comemorações de aniversários em forma de festas. Nossos alunos serão 
honrados com o uso de um crachá em sala e receberá os cumprimentos de seus 
amigos na escola. Se a família desejar enviar apenas um bolo (sem doces, bebidas, 
sacolinhas e salgados) será permitido, mas não haverá participação dos familiares. 
Comunique, antecipadamente, à coordenação ou orientação para organização da 
agenda da professora. Isso ocorrerá no horário do lanche. 
 

• ACHADOS E PERDIDOS 
• Todos os materiais do aluno devem ser identificados com o nome e a série do 
discente. A escola não se responsabilizará pelo extravio, nem ressarcirá a família por 
qualquer objeto ou equipamento (telefone celular, jogos, MP3 e outros aparelhos) 
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perdidos no CBB. Em caso de perda, procurar a monitora do segmento para auxiliá-
lo na busca ao objeto. 

 
• LANCHE 
• Deve ser leve e saudável com sucos e frutas. A criança está em fase de crescimento 
e  necessita adquirir bons hábitos de alimentação. Evite alimentos gordurosos como 
batatas fritas e chocolates. Havendo impossibilidade, poderá ser adquirido na Cantina 
da escola. O aluno lancha em sala de aula e, em seguida, vai para o pátio/quadra. 

Lanche 
saudável 
(10min) 

Sugestões: Fruta/suco/barra de 
cereal 

Horário Matutino: 
9h50 

Recreio/lanche 
(20min) 

Sugestões: Sanduíches naturais, 
biscoitos, bolos, sucos e outros. 

10h 
Retorno do 
recreio:10h20 

 

Lanche 
saudável 
(10min) 

Sugestões: Fruta/suco/barra de 
cereal 

Horário Vespertino: 
15h50 

Recreio/lanche 
(20min) 

Sugestões: Sanduíches naturais, 
biscoitos, bolos, sucos e outros. 

16h 
Retorno do 
recreio:16h20 

 

• AUTORIZAÇÃO  DE RETIRADA DO ALUNO 
• Por motivo de segurança, o registro na agenda do aluno com os nomes das pessoas 
autorizadas a retirá-lo do CBB é indispensável.  

• Havendo alterações de dados importantes referentes ao aluno, deverão ser levados 
ao conhecimento da Secretaria do CBB em tempo hábil. 

• Evitar retirar o aluno antes do término das aulas pois prejudica o andamento das 
atividades ou a conclusão das tarefas. Caso seja necessário, comunicar-se, por meio 
da agenda, o horário previsto para a retirada do aluno.  

 
• MEDICAMENTOS 
• Os pais ou responsáveis, cujas crianças necessitarem tomar algum remédio no 
período de aulas, deverão entregá-los à enfermaria, acondicionados em sacos 
plásticos lacrados, com orientações claras de dosagens e horários. Esses dados 
deverão ser escritos e assinados pelos responsáveis na agenda do aluno. O CBB não 
ministra nenhum remédio para os alunos fora da receita médica. 

 
• BRINQUEDO 
• Sexta-feira é “Dia do Brinquedo”. As crianças poderão trazê-lo de casa, exceto bolas, 
armas, bicicletas, games, skates, patins, Furbe ou qualquer outro brinquedo que os 
incite à violência ou coloque em risco a sua segurança física e pessoal e dos demais 
colegas. 

• O CBB não se responsabiliza por possíveis danos a esses brinquedos. 
 
• HIGIENE E APARÊNCIA PESSOAL DOS ALUNOS 
• Este é um hábito rotineiro importantíssimo a ser aprendido pelas crianças desde cedo. 
Diariamente, observe a aparência do uniforme, dos calçados, a limpeza do corpo, dos 
cabelos, o corte das unhas, bem como a higiene das lancheiras trazidas pelas 
crianças. 
                  
               
• MATERIAL 
• A organização do material do dia deverá seguir a grade horária colada na contra capa 
da agenda e disponibilizada no site da escola. 
 



• PROJETOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

• FUN ENGLISH 

As aulas serão ministradas nas 2as e 4 as feiras e 3 as e 5 as feiras. 

Horário: De 12h10 às 12h50 e 18h10 às 18h50 

• AVALIAÇÃO 

AV1 6,0 
pontos 

Pontualidade 
e assiduidade 
  0,5 ponto 

Tarefas 
domiciliares 
 1,0 ponto 

Exercícios e trabalhos 
avaliativos 
1,5 ponto 

Desenvolvimen
to sócio-afetivo 

1,0 ponto 

AV2 10,0 
pontos 

    

É enviado para casa no início do semestre, um calendário de avaliações com as datas previstas, 
SUJEITAS A ALTERAÇÕES. O conteúdo das avaliações é enviado na agenda dos alunos e 
publicado no site da escola com 15 dias de antecedência. 

• MATRIZ CURRICULAR 

Componente curricular Nº de aulas 

Língua Portuguesa (Gramática, Leitura e 
interpretação, Caligrafia /Ortografia) 

5 

Redação/Sala de leitura 1 

Matemática 5 

Ciências e Laboratório de Ciências 3 

História  2 

Geografia  2 

Língua Inglesa 2 

Artes 1 

Ensino Religioso 1 

Educação Física  2 

Mind Lab 1 

Agradecemos a parceria de cada família. É a aliança escola-família. 

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Acolhida aos alunos “Bullying” Acolhida/Dia dos 
Pais 

Semana da criança 

Ajudante do dia OBA Civismo Sexualidade (5º 
ano) 

Hábitos de estudos Dia das mães Mostra do 
Conhecimento 

Transição 

Caixa de matemática Projeto Caráter 
Cristão 

 

Jiba  Encerramento com 
musical natalino 

Projeto de Leitura Projeto de Leitura 
com feira literária 

Projeto de Leitura Projeto de Leitura 


