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Que o coletivo seja mais forte que o indivíduo,mas que o indivíduo seja mais forte que a indiferença.
Que o olhar esteja voltado para ações positivas eas negativas nos provoquem ações transformadoras.
Que a mediação seja mais forte que a locução.
Que aprender a fazer seja mais
significativo que o isolamento do saber.
Que a produção criativa seja fruto da inspiração e,outro tanto, da organização.

Que a formação acadêmica e cultural nosinsira na aldeia global para o plantio e para a colheita.
Que a compreensão da diversidade leveà prática da solidariedade e das construções afetivas.
Que a consciência corporal nos leveao gesto de respeito por nós mesmos e pelo outro.
Que o meio em que vivemos nosensine a prática da preservação ambiental.
Que o espírito da alegria seja
o pão nosso de cada dia.

Ciro de Figueiredo
Diretor Geral

Princípios e Valores

1



Prezado aluno e pais, 

Neste manual estão as orientações fundamentais à vida estudantil do aluno 
Friburgo. Informações claras e objetivas da funcionalidade, comunicação, 
organização e aspectos educacionais e pedagógicos.

Consulte-o sempre que tiver alguma dúvida.

Nossa equipe de profissionais também está à disposição para informações 

complementares.

Desejamos um ótimo 2020!
Equipe da Casinha Pequenina
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Um ano muito especial para a história de nossa escola!

São seis décadas que a Instituição Friburgo completará em 2020 e mais, as projeções no futuro de 

sua natureza - o de educar para a responsabilidade!

Será o ano da memória e gratidão por 60 anos de caminhada consistente pela Educação, 

transformando pessoas, construindo novos olhares e se reconstruindo, a cada dia, para estar à 

frente do tempo, acompanhando as mudanças propostas pela sociedade.

Diante da tão falada “crise de valores” que vivemos nos dias atuais, do espanto que nos causa um 

mundo em estado constante de violência, das incertezas quanto ao futuro de nossos filhos, só nos 

resta o “ato da responsabilidade”. Responsabilidade é um “bem”, é um “patrimônio” que 

transferimos às nossas crianças e adolescentes no gesto cotidiano de educar, no exemplo de nossas 

vidas. 

Educar para “ser feliz”, construindo competência de discernimento, de autonomia para fazer 

escolhas, de aprendizagens para o desenvolvimento de inteligências múltiplas, do crescimento 

intelectual com diversidade e, sobretudo, competências para perceber limites e aceitar desafios 

para uma vida ética e bem sucedida. 

O “ato da responsabilidade” de educar a nós pertence: pais, professores e alunos. Alunos sim, 

porque com eles também estamos constantemente aprendendo, através do gesto singular da 

sinceridade. Pais e professores, a tarefa de identificar os princípios que regerão as ações dessa 

parceria. 

60RIBUR anos 3



Coordenação
Coordenação Pedagógica Manhã
Janaina Canova
janaina@casinhapequenina.com.br

Coordenação Podagógica Tarde
Anali Felicetti
analifelicetti@casinhapequenina.com.br

Direção

Direção Geral e Mantenedor
Ciro Rodrigues de Figueiredo
cirof@colegiofriburgo.com.br

Direção da Unidade
Rosana Alves Moreira
rosana@casinhapequenina.com.br

Direção e Coordenação
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Coordenação Período Ampliado 
Rosa Cristina Vieira
rosacristina@casinhapequenina.com.br



Comunicação Escola-Família

www.casinhapequenina.com.br
facebook.com/ColegiofriburgoCasinhapequenina

Instagram:@casinha_pequenina
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Agenda Digital - Tell Me - 1º ao 5º Fundamental

Aplicativo de comunicação entre escola e família é acessado por meio de celulares, 
tablets e computadores. É composto dos mesmos campos das agendas tradicionais, 
além de oferecer novas e exclusivas áreas de acompanhamento escolar.

Tesouraria - Secretaria
Setor relacionado à matrícula, às atividades pedagógicas complementares e à venda 
de tiquetes refeição. Todo o pagamento deve ser efetuado diretamente na tesouraria 
escolar.  e-mail:atentimento@casinhapequenina.com.br

Direção e Coordenação
Para o contato com a coordenação e direção utilize os e-mails da página 3 ou envie 
mensagem na Agenda Tell Me

Site
Encontre informações sobre a instituição, matrículas, manual do aluno, calendários 
de eventos, cardápios e atividades do dia-a-dia da escola no site abaixo. Acompanhe 
nossas publicações nas mídias sociais.
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Organização Funcional

PERÍODO CURSO ENTRADA SAÍDA

 Manhã
Educação Infantil 7h45 12h15

1º ano FI 7h45 12h30

 Tarde
Educação Infantil 13h 17h30

1º ano FI 13h 17h45

HORÁRIO DE PERÍODO REGULAR

HORÁRIO DE PERÍODO AMPLIADO

PERÍODO DIAS ENTRADA SAÍDA

Manhã segundas, quartas e sextas-feiras 7h45 13h

Tarde de segunda sexta-feira a 12h15 17h15
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Se outra pessoa que não a habitual vier buscar a criança é imprescindível que 
a escola seja avisada com antecedência por meio da agenda digital.

Procedimento de Entrada e Saída |  Rua Barão de Cotegipe, 251

Temos uma equipe de professoras, assistentes e auxiliares atuando na recepção dos 
alunos em apoio aos pais, para que desçam do carro com segurança e rapidez.

O desembarque requer dos pais que destravem as portas traseiras, colocando as 
mochilas de forma acessível e cooperem para que o procedimento seja rápido e a fila 
de carros possa fluir.

Pedimos aos pais que respeitem a área demarcada com cones, sendo: até o portão, 
área de embarque e desembarque; após o portão, estacionamento.

A atenção das professoras nos horários de entrada e de saída é voltada inteiramente 
para seus alunos em função da segurança do grupo. Se os pais quiserem conversar 
com a professora, devem solicitar horário de entrevista junto à recepção ou via 
agenda digital. 

Solicitamos aos pais e responsáveis que não 
permaneçam ou circulem no espaço escolar no início das aulas.

Na saída, os pais ou responsáveis devem aguardar seu(s) filho(s) na entrada da escola, 
com exceção dos dias de chuva, em que podem buscá-los nas salas de aula.

Após retirar seu(s) filho(s), o responsável deve mantê-lo(s) sob sua guarda e cuidados. 
Além dos pais, quando um adulto for autorizado por suas famílias a retirar o aluno da 
escola, o mesmo deverá apresentar o RG na recepção.



8

Atrasos

Não é autorizada a entrada de pais ou responsáveis após o início das atividades. O 
aluno em atraso é recebido na recepção e acompanhado para a sala de aula pela 
equipe pedagógica da Casinha Pequenina.

Rotina Escolar

O respeito à rotina escolar – cumprimento dos horários e assiduidade às aulas – 
possibilita ao aluno a apropriação de hábitos indispensáveis para seu 
desenvolvimento e conquista da autonomia. É fundamental que a família valorize e 
estimule em seu filho a pontualidade e assiduidade.

Permanência na Escola

Oferecemos quinze minutos de tolerância após o horário de saída. Excedendo esse 

período, será cobrada hora adicional.
Em horário contrário ao regular, somente é permitida a permanência do aluno para 

atividades do Período Ampliado.
Pais, visitantes e crianças não devem circular sozinhos pela escola. Contamos com sua 
atenção e compreensão para este procedimento, que tem como objetivo reduzir 
interferências nos trabalhos dos grupos e prezar pela segurança dos nossos alunos.

Faltas

A comunicação com a escola é indispensável quando a criança for faltar por dias 
seguidos, seja por motivo de saúde ou outro.
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Uniforme

O uso é diário e obrigatório, visando praticidade e segurança. Todas as peças 
devem ser identificadas, de forma visível, com o nome e sobrenome. 
Solicitamos o uso de tênis e meia. O calçado adequado melhora o desempenho 
do aluno, evitando riscos de torções,  comuns quando se usa tamancos, 
chinelos, sandálias, “crocs” ou outros.

Em algumas circunstâncias os alunos precisam utilizar peças de empréstimo 
da escola. As peças emprestadas devem ser devolvidas.

Achados e Perdidos

As roupas ou objetos encontrados no espaço escolar são encaminhados à 
recepção.  A identificação dos materiais facilita sua devolução.
Após avisar as famílias, os materiais e roupas não resgatados serão enviados 
semestralmente a instituições sociais.

Condução Escolar

O serviço de condução escolar é terceirizado entre vários fornecedores, sendo-lhes 

exigidos a documentação e aparelhamento dos veículos de acordo com a legislação 

municipal. O contrato é individual de cada família com a transportadora e cabe à 

escola o credenciamento do fornecedor, do veículo e a supervisão do serviço. 

Entretanto, as relações entre fornecedor e família são de caráter particular. A lista dos 

fornecedores encontra-se no Setor de Atendimento da escola e no site.

Aquisição de uniformes: ArtUniformes
R. Capitão Otávio Machado, 541 | Fone: 5181-5756 / 5181-5754 

2ª a 6ª feira: 8h às18h / sábados: 10h às14h
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G1 e G2

03 fraldas descartáveis
01 pomada de uso diário para assadura
02 trocas de roupas (inverno/verão)
01 calçado
01 par de meias
01 capa de chuva
01 toalha de banho pequena
01 pente ou escova de cabelo
01 agasalho
01 lancheira
01 copo
01 squeeze para água
01 guardanapo de tecido para lanche

lenços umedecidos

G3, G4 e G5

01 troca completa de roupa
01 calçado
01 par de meias
01 capa de chuva
01 agasalho
01 lancheira
01 squeeze para água
01 guardanapo de tecido para lanche

Material Escolar
Diariamente a crianças deverão trazer  em sua mochila os seguintes itens.

Adoção de livros
Além dos itens da lista de material, a escola solicita livros para leitura compartilhada e 
para biblioteca volante ao longo do ano letivo. Estes itens devem ser comprados pela 
família na ocasião pedida.

Material alheio à atividade escolar
A escola não se responsabiliza por perda, extravio ou dano de objetos de alto 
valor. O uso de celulares é proibido, bem como a utilização de vídeo-games, 
tablets e outros equipamentos eletrônicos.
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Lanches e Refeições
É fundamental que a escola seja informada, caso o aluno possua alguma restrição 
alimentar.

O lanche deve vir embalado e acompanhado de um guardanapo de tecido e um copo de 
plástico para melhor organização e higiene. Estes itens devem ser identificados com o 
nome da criança e são necessários mesmo quando o lanche for adquirido na cantina da 
escola.

Não é permitido o envio de balas, chicletes, salgadinhos industrializados e refrigerantes.  
Não ofereceremos estes alimentos à criança e os mesmos retornarão na lancheira.

Cantina da Alda
O lanche é oferecido diariamente pela cantina com custo pago diretamente na 
tesouraria da escola. O almoço é oferecido prioritariamente aos alunos matriculados 
no Período Ampliado. A compra do Pacote refeição deve ser feita antecipadamente 
na tesouraria.

Atividades pedagógicas complementares

Por meio do trinômio “natureza – homem – sociedade”, proporcionamos ao aluno a 
oportunidade de atividades fora do ambiente escolar que permitem experiências 
diferenciadas de caráter socioambiental, cultural e recreativo. 
A escola comunica essas atividades com antecedência, requerendo inscrição e  
autorização escrita dos pais para que a criança participe. 

Uso da imagem do aluno

As fotos tiradas pelas professoras no dia a dia são utilizadas nos portfólios, reuniões 
de pais e outras produções internas. 
Imagens das atividades coletivas são compartilhadas no site, Instagram e Facebook e 
em campanhas de marketing, somente com autorização prévia dos pais assinado no 
contrato de matrícula.



Aniversários

A comemoração de aniversário do aluno na escola poderá acontecer somente 
durante o horário de lanche, de maneira simples, sem prejuízo da rotina escolar. É uma 
atividade interna, restrita à participação da professora e de colegas da classe. As 
crianças tomam normalmente seu lanche e participam da festa de aniversário. 

Acreditamos que o mais importante nesse momento é festejar com os amigos, 
celebrando mais um ano de vida. Para quem quiser presentear o aniversariante, 
sugerimos a produção de algum desenho ou técnica, o que enfatiza a nossa proposta, 
uma vez que valoriza a autoria da criança. 

A comemoração deve ser marcada com antecedência mínima de uma semana, 
diretamente com a professora via agenda virtual e deve constar de: bolo, docinhos, 
vela de aniversário, guardanapos de papel, pratos e garfos descartáveis.

Dia do Brinquedo

Os alunos de G1 e G2 que desejarem poderão trazer brinquedos para a escola em 
qualquer dia da semana. Os alunos de G3, G4, G5 e 1° ano só poderão trazer 
brinquedos nos dias combinados com a professora, comunicado previamente por 
meio da agenda digital.

Recomendamos que o brinquedo caiba na mochila para evitar extravios. O brinquedo 
deve ser identificado com nome e sobrenome da criança.

Os alunos são orientados a escolher um brinquedo ou um jogo que favoreça o 
compartilhamento com o grupo e que convide para o brincar coletivo. Isso promoverá 
a socialização, o respeito e a cooperação entre as crianças.

Aniversários

A comemoração de aniversário do aluno na escola poderá acontecer somente 
durante o horário de lanche, de maneira simples, sem prejuízo da rotina escolar. É uma 
atividade interna, restrita à participação da professora e de colegas da classe. As 
crianças tomam normalmente seu lanche e participam da festa de aniversário. 

Acreditamos que o mais importante nesse momento é festejar com os amigos, 
celebrando mais um ano de vida. Para quem quiser presentear o aniversariante, 
sugerimos a produção de algum desenho ou técnica, o que enfatiza a nossa proposta, 
uma vez que valoriza a autoria da criança. 

A comemoração deve ser marcada com antecedência mínima de uma semana, 
diretamente com a professora via agenda virtual e deve constar de: bolo, docinhos, 
vela de aniversário, guardanapos de papel, pratos e garfos descartáveis.

Em caso de comemoração de aniversário fora da escola, com saída em 
conjunto após o horário da aula, é necessário avisar a professora sobre a data 
agendada. A família do aniversariante deve enviar junto ao convite as fichas de 
autorização para saída das crianças. Estas, por sua vez, devem ser entregues à 
escola, com até um dia de antecedência.

Saída coletiva para festas externas
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Higiene e saúde

Prevenção e Controle de Epidemias
Uma doença infectocontagiosa é qualquer doença causada pelo crescimento de 
micróbios patógenos ou parasitas no corpo, podendo ser transmitida.

Quando um aluno estiver portando alguma doença infectocontagiosa não deverá vir 
para a escola até que receba alta médica, preservando, assim, sua saúde e evitando a 
transmissão para outras crianças ou adultos. 

Solicitamos que diante do diagnóstico de doença infectocontagiosa, os pais se 
comprometam a comunicar a escola para que possamos tomar as devidas 
providências e  enviar um informe de saúde às demais famílias da classe (ou da escola, 
dependendo do caso) alertando sobre os possíveis sintomas. Lembramos que há a 
necessidade de apresentar à escola o atestado médico que comprove que o aluno está 
apto a retornar às atividades escolares. 

Caso o aluno apresente na escola algum dos  sintomas como febre 9temperatura 
acima de 37,8ºC), vômito, diarréia, erupções cutâneas, tosse exacerbada com 
dificuldade respiratória, entre outros, os pais serão comunicados para que venham 
buscá-lo imediatamente.

São consideradas doenças infectocontagiosas: gripes, viroses gastrointestinais, 
conjuntevite, varicela, rubéola, sarampo, hepatite, meningite, doença mão-pé-boca, 
giardíase e pediculose.

Para mais informações sobre doenças infecciosas e parasitárias, consulte o guia de 
bolso do ministério da saúde, acessando:

http:// ww.saude.campinas.sp.gov.br/doenças / Guia_VE.pdf

Para confirmar qualquer diagnóstico ou sintoma que possa indicar doença 
infectocontagiosa, consulte sempre o pediatra.
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Primeiros Socorros

É importante que os pais mantenham a Ficha de Saúde do aluno sempre atualizada. 
Ela é consultada sempre que necessário.

Em caso de pequenos acidentes os cuidados ficam por conta de nossa equipe e os pais 
são comunicados por meio da agenda virtual e telefone para futuras providencias.

Em caso de um acidente que demande atendimento especializado imediato (ida ao 
PA), a escola entra em contato com os pais ou com as pessoas indicadas na Ficha de 
Saúde antes de tomar qualquer decisão, sendo necessária a presença dos pais ou 
responsável com o aluno.

Ministrando medicamentos na Escola

Solicitamos que os horários dos medicamentos sejam ajustados, quando possível, 
para que não seja necessário medicar a criança na escola. Caso o aluno precise tomar 
medicamentos durante o horário de aula, é responsabilidade da família autorizar a 
professora por escrito, preenchendo a ficha Autorização Para Medicamentos.

É importante que uma cópia do pedido médico seja anexada à autorização. Ambos os 
documentos serão mantidos no prontuário do aluno.
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Além de desenvolver o aluno cognitivamente, é função primordial da escola promover e 
incentivar seu desenvolvimento socioemocional para formar um cidadão crítico e 
reflexivo, com valores e princípios éticos.

Nossas expectativas quanto ao comportamento dos alunos são baseadas em quatro 
pilares: respeito, responsabilidade, autonomia e segurança para consigo mesmo e com os 
outros.

Nosso objetivo é que os alunos percebam a escola como um ambiente adequado e seguro 
para arriscarem, explorarem, testarem e aprenderem. Encorajamos um comportamento 
positivo, que visa desenvolver virtudes como gentileza, paciência, tolerância, 
solidariedade, respeito mútuo e empatia.

Construímos com os grupos no convívio diário, nossos acordos e regras de convivência, 
sempre encorajando atitudes éticas.

Os educadores atuam como mediadores, ouvindo os alunos de forma imparcial ajudando 
a encontrar soluções para os conflitos ou dilemas.

temos a responsabilidade de construir uma comunidade na qual todas as relações sejam 
pautadas no respeito mútuo.

Casos de indisciplina serão tratados individualmente pela coordenação e direção, 
podendo ser aplicadas sanções de acordo com a gravidade da ocorrência - reuniões com as 
famílias, advertências e suspensões.

Formação Socioemocional
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Período Ampliado

Maiores informações com a coordenação do Período Ampliado: 
rosacristina@casinhapequenina.com.br

Este programa propicia amplas situações de aprendizagem, de forma lúdica, e tem 
como princípio a constante renovação e atualização. Incentivamos o esporte, as artes e 
o crescimento pessoal com uma metodologia dinâmica  e significativa para que a 
educação se desenvolva em todos os aspectos da vida.

O trabalho é realizado com fundamentação pedagógica.  Apresentamos a proposta de 
atividades dos diferentes núcleos: 

Lição de casa – amplia responsabilidades estudantis com relação às tarefas, 
levantamento de dúvidas. O aluno trabalha suas competências de organização e 
responsabilidade frente às lições de casa e aos estudos.

Inglês  – O curso visa inserir o aluno em um ambiente cuja referência para a 
comunicação é a língua inglesa. As aulas e projetos promovem o estímulo e o vínculo 
com a cultura estrangeira, inserindo o aluno naturalmente nesse contexto.

Cultura – Voltado para a expressão corporal e artística amplia a percepção cultural do 
mundo e proporciona o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e estética tão 
necessários ao mundo contemporâneo. (Artes, Ballet, Musicalização, Circo e  Capoeira)

Esportes – O direcionador das práticas desenvolvidas, amplia o repertório motor e a 
coordenação motora global por meio de vivências diversificadas. (Futsal e Kung Fu)




