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HORÁRIOS DE AULA
Infan l:

Manhã: 07h às 11h30
Tarde: 13h às 17h30

1º ao 5º ano: Manhã - 07h às 11h50
Tarde: 13h às 17h50
6º e 7º ano: Manhã: 07h às 12h20
Tarde: 13h às 18h20
Período Integral: Horário acordado no ato do contrato.
A escola atende das 6h30 às 18h30.Tolerância de 15 minutos para saída dos alunos.

ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS
- O portão será aberto pontualmente às 6h50h (Entrada da Manhã) e às
12h50 (Entrada da Tarde). Antes desse horário, por favor, aguardar!
- A tolerância para atrasos será de apenas 10 minutos. Caso ultrapasse, o aluno entrará
somente a par r da 2ª aula.
- O aluno só será dispensado no decorrer das aulas, sob a presença dos pais ou
responsáveis e só sairá da escola acompanhado dos pais, transporte escolar ou pessoas
autorizadas na ﬁcha de matrícula, mediante apresentação de documento com foto.

UNIFORME
O uniforme iden ﬁca o aluno, estabelece igualdade e respeito, é
fator de segurança e economia, portanto, deverá ser usado todos
os dias.
Toda peça do uniforme deverá conter nome do aluno na parte
externa da peça. A escola não se responsabilizará por perdas.
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MATERIAL ESCOLAR
- Todo aluno deve zelar pelo seu material, bem como trazê-lo
diariamente.
- A escola não se responsabilizará por perdas e danos de objetos pessoais e de valor.
Todo material escolar deve conter o nome do aluno.
- O uso da agenda escolar via aplica vo IsCool App é obrigatório para todos os
níveis (infan l ao 6º ano). Para melhor acompanhamento dos acontecimentos da
escola, pedimos que acompanhem diariamente, evitando assim falhas na comunicação.

SAÚDE E HIGIENE
- Medicamentos: Sempre que houver necessidade da u lização de algum medicamento,
ﬁcam os pais responsáveis por enviar para a escola a prescrição médica, especiﬁcando o
nome do medicamento, horário, quan dade, etc. O mesmo deve ser entregue em mãos
para o professor ou outro responsável na escola. Nunca enviar medicamento na mochila
do aluno.
- Doenças Infecto-Contagiosas: Alunos com catapora, sarampo,
caxumba, conjun vite, resfriado, viroses, etc, não poderão par cipar
das a vidades escolares. Retornar apenas após liberação médica.
- Sacolinha de Higiene: Alunos devem adquirir uma sacolinha de
higiene ou necessaire com nome do aluno e enviar todos os dias
para a escola contendo: escova de dente, toalhinha higiênica
e creme dental. Obs: Os itens precisam conter nome e ser
repostos quando necessário.

ALIMENTAÇÃO
- Nossa alimentação é produzida diariamente e
supervisionada pela nutricionista Daniella Aga e.
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ALIMENTAÇÃO
- A alimentação é servida apenas para os alunos
cujos pais contrataram este serviço no ato da
matrícula.
- A escola não servirá lanches e/ou almoços avulsos, exceto casos excepcionais mediante aviso
antecipado via IsCool App ou telefone. Os mesmos serão cobrados via boleto bancário junto à
mensalidade. (Consultar valores na secretaria).
- Visando uma alimentação saudável, orientamos as famílias que trazem lanche de casa que
evitem enviar refrigerante, salgadinhos, frituras e/ou outros itens não saudáveis.

OUTROS ITENS IMPORTANTES
- A escola ministrará 201 dias de aula durante o ano le vo;
- Todos os feriados prolongados serão emendados. Os mesmos já
constam no calendário escolar.
- É necessário comunicar a escola com urgência sempre que houver qualquer alteração na
ﬁcha cadastral como: endereço, telefone, email, etc...;
- Nos dias que houver Reunião de Conselho de Classe ou Planejamento dos Professores,
poderá ocorrer dos alunos serem dispensados mais cedo, mediante comunicado
antecipado;
- É de extrema importância que pais e alunos acessem diariamente as informações
con das no aplica vo da escola IsCool App;
- A comemoração de aniversário dos alunos, poderá ser realizada
desde que a data seja previamente combinada entre pais e professores,
via comunicado direto no aplica vo IsCool App, para que não haja
prejuízo pedagógico ou interferência na ro na escolar da criança.
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OUTROS ITENS IMPORTANTES
- O uso do celular será muito bem vindo durante as aulas do
Programa Bilíngue sob orientação e solicitação dos professores
de língua inglesa. Para alunos do Fundamental II, é liberado o
uso também em períodos de entrada, intervalo e saída;
- Não recomendamos u lizar e portar materiais que possam de alguma forma atrapalhar o
desempenho em sala de aula (ursos de pelúcia, jogos de cartas, troca de ﬁgurinhas, etc).
Dia do Brinquedo: Segunda-feira (para infan l ao 1º ano)
- O professor não poderá sair da sala de aula para atender pais pessoalmente ou por
telefone. O aplica vo IsCool App deverá ser u lizado para esse po de comunicação
ou em casos extremos entrar em contato com a coordenação.

ÁREA RESTRITA DO SITE - SISALU TUTORWEB
Na área restrita do site da escola (Sisalu), pais e alunos possuem acesso à:
Bole m Escolar, 2ª via de boleto bancário e histórico ﬁnanceiro.
O acesso à área restrita se dá a par r de:
Login: (cpf do responsável) Senha: (data de nascimento com 8 dígitos).

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO TELEFONE/ ISCOOL APP
Secretaria e Financeiro: De Segunda a Sexta-feira das 08h às 18h
Coordenação: IsCool App – das 8h às 16h
Pessoalmente: Apenas com horário previamente agendado
Professores: Via IsCool App – responderão em horários de aulas livre

Centro Educacional Castro Alves - Programa Bilíngue
Rua Maria Luisa, 52 - Jd. Bela Vista - Diadema - SP
Fone: 4066-1938 / 4066-1377 / www.cecastroalves.com.br
cecastroalvesdiadema
@cecastroalves

Sejam Bem Vindos
à Castro Alves

