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� Iniciou as atividades em fevereiro/1997, com a Ed.

Infantil

� Ampliou as atividades para o Ens. Fundamental I em

2000

� Ampliou as atividades para o Ens. Fundamental II em

2006

1997 – 2021

24 Anos de Existência...
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Família Escola

Aluno

PARCERIA
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Plantão Pedagógico (Reunião):
� Ocorrem com o objetivo de pais e educadores

conversarem sobre o desenvolvimento do aluno.

� Em 2021 pretendemos ter plantões pedagógicos

presenciais, recomendamos a presença do aluno do

4º ano ao 9º nos plantões.

� No plantão pedagógico entregamos relatórios, pastas 

de atividades, relatórios do infantil e boletins do 1º 

ano.

� Boletins de notas das turmas do 2º ano ao 9º ano são 

consultados pelo Forleven.
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Bilhetes e Agenda;
� A agenda deve ser “vistada” todos os dias

observando atentamente os bilhetes, recados e
tarefas; (bilhetes também ficam disponíveis no site
e/ou enviados via WhatsApp);

� Atenção às datas agendadas no calendário escolar
(disponível no site);

� No contra capa dos livros será fixado um bilhete
para controle de tarefas, os pais e alunos devem
acompanhar (4º ano ao 9º ano);

� Sempre que necessário envie bilhete na agenda ou
via whatsapp
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� Horários de aula para alunos presenciais:
� Ens. Fund. II: Manhã: 7h30 às 12h20 de 2ª e 3ª feiras e das 7h30 às 12h00 de 4ª à 6ª

feiras - Atenção aos horários de aula!

� Ens. Fund. I (4º e 5º anos): Manhã - 7h30 às 12h00 - Atenção aos horários de aula! Trazer os
materiais necessários para cada dia.

� Ens. Fund. I (1º ao 3º Ano): Tarde: 13h00 às 17h30.

� Uso do uniforme obrigatório, completo diariamente.

� Educação Infantil: Tarde: (Mini ao Pré) - 13h00 às 17h00.

� A entrada e saída dos alunos será pelo portão de cima da Rua Pau Brasil 420

� Horários de aula para alunos à distância:
� Ens. Fund. II: Manhã: 7h30 às 12h20 de 2ª a 3ª feiras e das 7h30 às 12h00 de 4ª a 6ª

feiras - Atenção aos horários de aula! Trazer os materiais necessários para cada dia.

� Ens. Fund. I (4º e 5º anos): Manhã - 7h30 às 12h00 - Atenção aos horários de aula! Trazer os
materiais necessários para cada dia.

� Ens. Fund. I (1º ao 3º Ano): Tarde: 13h00 às 17h00.

� Uso do uniforme obrigatório, completo diariamente.

� Educação Infantil: Tarde: (Mini ao Pré) - 13h00 às 14h30.

� A entrada do aluno no Google Meet será liberada 15 minutos antes

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
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� Tolerância no horário de entrada (alunos presenciais): 10 minutos. Em caso de reincidência, a
família será convocada para orientação.

� Tolerância no horário de saída (alunos presenciais): 20 minutos. Após a tolerância, poderá
ser incluído acréscimo na mensalidade do próximo mês, proporcional ao tempo ultrapassado.

� Dias de Provas (alunos presenciais): Em dias de prova não haverá tolerância para entrada.
Para reposição será cobrado um valor de R$ 15,00 reais (conforme contrato), porém sem custo
para aluno com atestado médico.

� Faltas (alunos presenciais): Em caso de falta, justificar com o atestado médico. O atestado não
abona a falta.

� Tolerância no horário de Entrada (alunos à distância): Não existe horário de restrição para
entrada.

� Tolerância no horário de Saída (alunos à distância): Não existe horário de restrição para
entrada.

� Dias de Provas (alunos à distância): Não existe horário de restrição para entrada.

� Faltas (alunos à distância): O responsável deve avisar via WhatsApp a ausência do aluno, a
realização de tarefas conta como presença.

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
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Cuidados na Chegada e Saída:

� Alunos que chegam e saem sozinhos na escola, devem ser orientados e
acompanhados a distância pelos pais. Qualquer ocorrência na rua com o
aluno, a escola deverá ser comunicada.

� Caso o aluno precise fazer trabalho na casa de um colega, os pais devem
antes entrar em contato com a família do amigo, a escola não faz a
intermediação para marcação de ida de alunos para a casa de colegas.

A escola deve estar previamente avisada da saída do aluno para a 
casa de amigo. Aviso pode ser via whatsapp, aluno sem aviso de 

saída ficará na escola aguardando.
Horário de funcionamento da Secretaria: das 08h00 às 11h30 e das
13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira.
Livros do Positivo e Objetivo:
� Início previsto para uso no dia 01 fev./ 2021

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
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Regimento Escolar:

� Está disponível na secretaria da escola e no site da escola.

Celulares e Tablets:

� Não é permitido o uso durante as aulas, exceto em aula dirigida e autorizado pelo
professor.

� Solicitamos para não ligar para alunos que estão em horário de aula.

� Pais devem ficar “de olho” ao uso do celular dos seus filhos e ajudar a escola a estar
atenta a tudo.

� Orientamos que os alunos não utilizem celulares e aparelhos eletrônicos caros, o
ambiente escolar favorece extravios e quebras.

Uniforme:

� Uso diário obrigatório para todas as turmas e deve estar completo.

� Não utilizar acessórios como coletes coloridos, bonés, botas com saltos, sandálias.

� Nas aulas de educação física o aluno deve estar de tênis fechado.

� O aluno não deve utilizar tênis de rodinha.

� A encomenda de uniforme deve ser feita via whatsapp, telefone ou na secretaria da
escola.
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� Lanche e Cantina:
� Lanche: Atenção com a quantidade que a criança come (muito/pouco);

� Cantina: Vendas somente à vista, valores disponíveis no site da escola.
(sem previsão de reabertura no 1º bimestre de 2021)

� Almoço: Valor R$ 13,00 e cardápio disponível no site da escola.

� Transporte Escolar:
� Todo comunicado deve ser via WhatsApp ou ligar na secretaria.

� Horário do transporte escolar: Período inicial de adaptação com
horários flexíveis. Contamos com a compreensão até que a rotina seja
estabelecida.

� O aluno deve estar pronto no momento que o motorista chegar na
residência, com o objetivo de atender no horário correto e de forma
satisfatória todos os alunos, não terá tolerância para aguardar o aluno.

� Calendário Escolar: Está disponível no site da escola, poderá ser
também solicitado via WhatsApp.
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ORIENTAÇÃO CUIDADOS COVID

�O uso da máscara é obrigatório durante todo o período de aula para 
alunos a partir de 2 anos.

�O aluno deve retirar a máscara apenas no momento que irá lanchar.

�Alunos presenciais devem vir com o “kit individual obrigatório de 
higiene”, contendo álcool em gel, máscara de reserva para troca a cada 
2 horas, garrafa de água e lenço de papel. As máscaras devem estar 
dentro de um saquinho limpo e trazer outro saquinho para guardar as 
máscaras usadas. 

� Não compartilhar o lanche e objetos de uso pessoal como celular, 
garrafinha de água, material escolar. Cada um deve ter o seu.

� Levar na mochila somente o estritamente necessário para o dia de 
aula.

�Levar álcool em gel para seu uso pessoal.



CALENDÁRIO ESCOLAR
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� Avaliações no formato hibrido 4° ao 9° ano (aulas por vídeo e
presencial, formato atual): A média mínima é 6,0. Caso o aluno não
alcance média acima de 6,0, fará um “provão” final para recuperação de
nota.

� Perguntas avaliativas por formulário digital – 20% da média
Será disponibilizado via site da escola perguntas mensais.
� Correção de livro do bimestre – 20% da média
Os livros do Objetivo devem ser entregues na secretaria da escola ao final
do bimestre, iremos informar a data posteriormente.
� Prova bimestral – 30% da média
O link da prova digital será liberado na data e na aula da avaliação,
alunos presenciais faram a prova em sala pelo celular.
� Trabalho bimestral – 20% da média
O tema do trabalho será referente a conteúdos de 2020 e posteriormente
os alunos receberão mais informações.
� Participação nas “lives”:
A presença e participação nas “lives” ajuda na formação da nota.

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
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� Avaliações no formato hibrido 1° ao 3° ano (aulas por vídeo e presencial, formato atual):
A média mínima é 6,0. Caso o aluno não alcance média acima de 6,0, fará um “provão” final
para recuperação de nota. Para os alunos do 1º ano os peso de nota são: (OPA Objetivo
plenamente alcançado, OA Objetivo Alcançado e ONA Objetivo não alcançado). Para os
aluno do 2º ao 3º ano, todos os instrumentos de avaliação tem peso de o á 10.

� Perguntas avaliativas enviadas em folhas
� Correção de livro do bimestral.
Os livros do positivo devem ser entregues na secretaria da escola ao final
do bimestre, iremos informar a data posteriormente.
� Prova bimestral
A prova bimestral será enviada impressa e o aluno irá realizar durante a
aula online, iremos informar a data posteriormente.
� Atividades de folhas.

As atividades em folha são enviadas bimestralmente e são realizadas
durante as aulas online, iremos informar posteriormente.
� Participação nas “lives”:
A presença e participação nas “lives” ajuda na formação da nota.

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

FUNDADO EM 1997



DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

� Passeios extracurriculares: de acordo com os objetivos
pedagógicos de cada faixa etária; a participação é
importante para o desenvolvimento dos alunos, os custos são
calculados de acordo com o local, transporte, percurso. É
considerado dia letivo e não terá plantão para aluno
faltante, em razão dos professores estarem acompanhando o
excursão. Os passeios serão retomados quando o ensino
passar a ser 100% presencial.
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REGRAS E ORGANIZAÇÃO NAS “LIVES”

O aplicativo utilizado é o Hangouts Meet

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings.

Os links para o acesso a “live” serão enviados para o WhatsApp dos pais e responsáveis.

Não ficar na sala de casa, de preferência ficar em um cômodo reservado da casa, assim evitando
conversas ao fundo, barulho de tv, pessoas passando.

Sentar em uma cadeira e em uma mesa, deixa o celular fixo na mesa, não ficar com ele segurando na
mão ou movimentando.

Desligar aparelhos eletrônicos ao redor.

Carregar a bateria do celular antes da aula ou na noite anterior.

De preferência utilizar fone de ouvido.

Não assoprar o microfone, não ficar desligando ou ligando o microfone do colega.

Deixar o microfone sempre no mudo, somente tirar do mudo na hora de fazer uma pergunta ou com
autorização do professor.

Entrar na “live” quanto tudo estiver organizado, celular posicionado e ambiente preparado.

Utilizar o chat somente para conteúdo referente a aula.

Utilizar o “WIFI” de preferência.

Nas aulas de educação física ter sempre um adulto por perto e realizar em um local mais amplo, utilizar
roupa confortável.

Será realizado chamada de presença e a câmera deverá estar ligada nesse momento.

O regimento da escola pode ser aplicado para a “live”.
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DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Mensalidades 2021

O sistema financeiro de mensalidades é acessado 
pelo Forleven, por meio do site www.forleven.com ou 
aplicativo. 
Caso não tenha usuário e senha de acesso por favor 
solicitar via WhatsApp.

Pelo Forleven você pode:
- Baixar o boleto ou código de barras da mensalidade.
- Acessar os boletos dos livros e transporte.
- Verificar se está com os pagamentos em dia.
- Gerar segunda via de boletos.
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DEPARTAMENTO FINANCEIRO

� O uniforme pode ser encomendado via WhatsApp ou presencialmente, ele 
pode ser quitado na secretaria da escola em dinheiro a vista, PIX, débito ou 
no cartão de crédito. 

� O financeiro da escola não aceita cheques.

� A secretaria não recebe pagamento de mensalidade.

� Não enviar valores de uniforme ou mensalidade via agenda.

� Caso necessite pode ser feito transferência bancária.

� Taxa de Papeis – Ed. Infantil e Ens. Fundamental até 5º Ano: o valor de
R$ 30,00 será incluído na mensalidade de Abril/ 2.021.

� Custo dos eventos promovidos: durante o ano poderá ser cobrado algum
custo para eventos.
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NOVIDADES 2020

� EM 2021 ESTAMOS
IMPLEMENTANDO AULAS EXTRA
INTITULADAS DE “RETOMADA DE
CONTEÚDO 2020”, SERÃO
OFERECIDAS NO CONTRA TURNO
DAS AULAS E A ADESÃO PODERÁ
SER DE QUALQUER ALUNO.

� OLUNOS NOVOS E COM MÉDIA
VERMELHA PASSARÃO A SER
ACOMPANHADOS SEMANALMENTE,
VERIFICANDO MATERIAL, TAREFAS,
ESTUDO EM CASA, ETC. SERÁ UMA
ABORDAGEM DE 10 MINUTOS
SEMANAIS COM O OBJETIVO DE
ORIENTAR E BUSCAR A MELHORA NO
RENDIMENTO.

FUNDADO EM 1997



RESULTADO DAS PESQUISAS DE QUALIDADE RESPONDIDAS PELOS PAIS

2018 2019

Você indicaria o C. E. Escola Curumim para alguém?



CONTATOS DA ESCOLA

4704-6434

94906-9728 (24h) – Respostas das 07:00 às 18:00

facebook.com/ceescolacurumim
contato@escolacurumimembu.com.br

www.escolacurumimembu.com.br
WWW.FORLEVEN.COM



Muito Obrigado!


