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Caras famílias,

Este documento contém orientações importantes para 

o bom funcionamento do cotidiano escolar da Unidade 

Madalena (G2 ao G4 da Educação Infantil). Por isso, 

pedimos a sua leitura atenta e consulta permanente. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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1. Entrada e saída

Entrada: 07h45
Saída: 12h00

Entrada: 13h30
Saída: 17h45 

Manhã Tarde

No horário regular de entrada e saída, as famílias deixam ou retiram seus 
filhos diretamente com os professores de grupo e/ou auxiliares. Caso haja 
necessidade de trazer a criança após as 08h30, no período da manhã, 
ou após as 14h15, no período da tarde, solicitamos que a criança seja 
entregue na Recepção, para ser encaminhada ao seu grupo pela pessoa 
responsável por esse setor. Para retirar a criança antes do horário regular 
de saída, as famílias devem solicitar à Recepção, que se encarregará de 
buscá-la em seu grupo. Esses procedimentos visam evitar que a entrada 
de familiares em sala, no momento de roda ou outra atividade coletiva, 
prejudique a dinâmica do grupo. Sempre que possível, pedimos que 
comuniquem antecipadamente essas alterações à Recepção, via ClassApp 
(mais orientações no item “Comunicação”, ao final deste documento).

Caso a criança chegue antes do horário regular, deverá aguardar o 
horário de entrada na Recepção com seus responsáveis. Nesse período, 
os professores auxiliares presentes estão envolvidos exclusivamente na 
preparação dos materiais e espaços para receber as crianças.
Lembramos que a primeira hora da rotina é fundamental para o 
acolhimento das famílias e da criança, sendo ela especialmente planejada 
para que o aluno se integre ao grupo e às atividades no seu ritmo. Por 
isso, é importante chegar no horário regular.

A frequência em todo o período letivo permite que a criança possa 
aproveitar todas as propostas de trabalho do dia e acompanhar a 
sequência de atividades desenvolvidas ao longo do semestre. No caso de 
a criança, por quaisquer razões, necessitar se ausentar da escola por um 
período superior a dois dias, solicitamos que comuniquem a Recepção.

Horário especial para irmãos de alunos da Unidade Girassol:
De modo a compatibilizar os horários de entrada e saída das famílias com 

a) Horário Regular



Também, nesses casos, pedimos que aguardem na Recepção quando 
porventura chegarem antes desses horários.

Para segurança dos alunos no momento de saída, pedimos aos familiares 
que mantenham atualizada a ficha de autorização de retirada da criança, 
preenchida no momento de matrícula ou rematrícula, em formulário 
online próprio.

No formulário devem constar todos os adultos que estão 
permanentemente autorizados a retirar a criança da escola. Qualquer 
alteração permanente, assim como as eventuais (saída mais cedo, 
com responsáveis de colega ou com pessoa que não esteja inscrita no 
formulário), devem ser comunicadas à Recepção, via ClassApp.

A autorização também é necessária para as Saídas Pedagógicas, conforme 
explicitado no item 2. 

b) Autorizações de Saída

Entrada: 07h30
Saída: 12h30

Na Unidade Madalena, além do curso regular, oferecemos a possibilidade de 
permanência em período integral, no programa bilíngue Come Together (2 ou 3 
vezes por semana) ou no programa em português, que acontece diariamente, 
com propostas de atividades diversificadas. Para saber mais sobre o Integral do 
Oswald, procure a Recepção.

Entrada: 13h30
Saída: 18h30 

Manhã

Integral Oswald Madalena

Tarde

filhos nas duas unidades, as crianças da Unidade Madalena que possuem 
irmãos matriculados na Unidade Girassol podem fazer entrada e saída nos 
seguintes horários:



Os Trabalhos de Campo fazem parte do currículo desde o G3. As crianças 
do G2 não realizam saídas, mas estão programadas atividades especiais na 
escola, com contratação de profissionais especializados. 

Essas atividades têm objetivos pedagógicos e visam, principalmente, dar 
aos alunos a possibilidade de ampliar o conhecimento sobre os conteúdos 
trabalhados. Investimos nisso por acreditarmos ser uma forma de ampliar 
a experiência e o universo cultural de nossos alunos e professores, 
potencializar o currículo e desenvolver atitudes diante do mundo público. 
Também, por sua importância e vínculo com o trabalho realizado na 
escola, todos os alunos devem participar. 

A cobrança das saídas é feita a cada vez que for programada uma 
atividade. No período que antecede a realização de cada saída, as famílias 
receberão um comunicado com informações sobre a atividade e os valores 
(o pagamento pode ser realizado via boleto bancário acessível na área 
restrita do site do colégio, mediante login e senha). Para não comprometer 
o trabalho programado, pedimos atenção ao horário da saída, pois não é 
possível esperar os que se atrasam. Para as saídas, o uso da camiseta do 
uniforme é obrigatório.

Para os Trabalhos de Campo é necessária a autorização prévia. Ela é 
preenchida no momento da matrícula e vale para todas as saídas do ano 
letivo na cidade de São Paulo. 

A Unidade Madalena conta com 4 vagas em frente à escola, exclusivas 
para embarque e desembarque das crianças. Por isso, a permanência 
dos carros deve ser breve. As vagas sinalizadas e reservadas com cone 
são preferenciais para pessoas com deficiência. Na sua ausência, o uso 
será liberado.

Contamos também com 05 vagas – sem custo às famílias nos primeiros 
15 minutos –, em estacionamento conveniado na Rua Girassol, 997.

2. Trabalhos de Campo 

C) Estacionamento



O uso do uniforme no dia a dia da escola é opcional, mas o uso da camiseta 
com o logotipo do Oswald é obrigatório nos Trabalhos de Campo, por motivo 
de segurança.

De qualquer forma, os alunos devem vir à escola com roupas confortáveis e 
que lhes permitam boa movimentação. É importante que essas roupas sejam 
de manuseio fácil, considerando a necessidade de trocas ou de a criança ir ao 
banheiro com maior autonomia. Os calçados também devem ser adequados 
para correr, brincar e fazer escaladas de forma segura.

O uniforme é confeccionado atualmente pela empresa Art Uniformes.
● Responsável pela empresa: Gabriela Aguiar
● Site: www.artuniformes.com.br
● Telefone: 5084-1570 e 4114-9516

No início dos semestres, em data a ser definida e comunicada previamente, 
haverá um representante da empresa na Recepção da Unidade Madalena, 
para mostrar os modelos de uniforme e providenciar encomendas aos 
interessados. Os uniformes também podem ser encomendados pelo site e 
retirados na Recepção.

3. Uniforme

A Nutrical é uma empresa especializada em alimentação de crianças 
em escolas. Na Unidade Madalena, é responsável pela preparação e 
elaboração do cardápio para fornecer refeições balanceadas às crianças 
do G2 ao G4. Fornece o lanche no período regular, assim como o almoço, 
jantar, fruta ou lanche no período integral.

Clique aqui para mais informações sobre o que é servido no lanche.

Os cardápios das refeições são enviados mensalmente via ClassApp. 
Também é possível acessá-los em nosso site (www.colegiooswald.com.br), na 
aba “Educação Infantil”, item “Documentos”. 

4. Nutrical – Lanche

http://www.artuniformes.com.br
https://drive.google.com/file/d/0B5FiWgPOosmHT3dRQjR5TDNOdmVJUmw0SThNeFdYTmw5OVZz/view
http://www.colegiooswald.com.br


As restrições alimentares das crianças devem ser especificadas na Ficha 
Médica preenchida no momento de matrícula, atualizada na rematrícula 
(e acessível na área restrita do site do Oswald). Tanto a nutricionista da 
Nutrical quanto a Coordenação têm acesso a esses dados pelo site e se 
responsabilizam por transmiti-los a toda a equipe. Caso haja necessidade 
de atualizar os dados de restrição alimentar no decorrer do semestre, 
envie uma solicitação à Recepção, via ClassApp. 

O valor das refeições (lanche, fruta, almoço e jantar) é cobrado 
mensalmente, por boleto referente ao mês vigente, acessível na área 
restrita do site do colégio, mediante login e senha.

Sugerimos uma mochila que o aluno consiga carregar sozinho e na qual 
caiba uma pasta tamanho A4. Ela deve ser organizada junto à criança, 
implicando-a no processo e favorecendo a construção de sua autonomia.

Alguns materiais devem estar diariamente na mochila e precisam ser 
repostos quando necessário. Todos os pertences do aluno devem ter seu 
nome, inclusive a mochila, que deve trazê-lo completo e em lugar visível.

O que a mochila deve conter diariamente:

5. Objetos Pessoais

a) Mochila

●   4 mudas de roupa, de acordo 
com o uso e o clima
●   1 par de sapatos extra
●   4 fraldas descartáveis ou 4 
calcinhas/cuecas
● 1 pomada para assaduras
● lenços umedecidos

G2

●      1 jogo de lençol 
pequeno* (berço)
●      1 travesseiro pequeno*
●   cobertor*
●   casaco
●   1 toalha fralda



●   2 mudas de roupa, de acordo 
com o clima
●   1 par de sapatos extra

G3 e G4

●   2 calcinhas/cuecas
●   casaco

*Esses itens devem ser enviados na segunda-feira, para permanecerem em 
uso na escola durante a semana. Na sexta-feira serão enviados para casa, 
para higienização.

A região da Vila Madalena apresenta alta incidência de mosquitos e 
pernilongos, especialmente no verão. Por isso, sugerimos que passem 
nas crianças, antes de chegarem à escola, um protetor de longa duração 
contra mosquitos e pernilongos. Além disso, como as crianças passam 
parte do período na área externa, recomendamos que passem protetor 
solar adequado ao tipo de pele da criança.

Reaplicaremos quaisquer desses produtos na escola caso a duração 
indicada na embalagem tenha excedido ou o produto tenha sido retirado 
pelo banho. Por isso, favor enviar um repelente para permanecer na 
escola.  

Pedimos que enviem uma camiseta com numeração maior que o tamanho 
da criança (dois números acima), com a qual os alunos protegerão suas 
roupas no Ateliê. A camiseta deve ter o nome do aluno. Semanalmente, ou 
sempre que houver necessidade, as camisetas serão enviadas para casa na 
sexta-feira para higienização, devendo retornar na segunda-feira.

b) Repelente de insetos e protetor solar

c) Camiseta – Ateliê

d) Brinquedos
Entendemos que, muitas vezes, os brinquedos e objetos que a criança traz 
para a escola facilitam sua entrada e convívio no ambiente escolar. Por 
esse motivo, não estabelecemos um único dia para trazerem brinquedos 
para a escola. Sabendo que o espaço escolar é coletivo, solicitamos que 
os brinquedos trazidos sejam identificados com o nome completo da 
criança. Pedimos, ainda, que não enviem objetos muito pequenos, que 



podem se perder facilmente, bem como objetos de alto valor, como jóias ou 
relógios. Não é permitido o envio de dispositivos eletrônicos (games, tablets, 
smartphones etc.).

Pedimos que enviem dois copos plásticos (um para suco e outro para 
água), que permanecerão na escola para uso do aluno, sendo higienizados 
aqui. Sugerimos um modelo com o qual a criança esteja familiarizada.

As crianças que utilizam mamadeira no período em que estarão na escola 
devem enviá-la diariamente com a medida de leite à parte, para que seja 
preparada aqui, além de passar as informações sobre medidas, preparo e 
conservação ao professor. A mamadeira retornará para casa diariamente 
para ser higienizada.

Pedimos que enviem um copo plástico para água. O copo retornará para 
casa diariamente para ser higienizado.

Solicitamos o envio de uma almofada cheia, com capa removível e lavável, 
no tamanho 30 cm x 30 cm, e com o nome da criança.

A almofada será um objeto importante na organização das rodas de 
conversa e nos momentos de histórias que farão parte da rotina do grupo.

Os objetos encontrados na escola (esquecidos ou perdidos pelos alunos) 
são encaminhados para a Recepção e ficam à disposição das famílias. 
Ao final do semestre, após a primeira semana de férias, os objetos não 
retirados são encaminhados para instituições de caridade, bibliotecas ou 
descartados.

e) Copo plástico

g2

g3 e g4

f) Almofada – G2

g) Achados e perdidos



6. Animais

É proibida a entrada de animais de estimação em qualquer horário 
nas dependências do colégio sem combinação e avaliação prévia da 
Coordenação.

As comemorações de aniversário na escola poderão ser realizadas em dias 
letivos e períodos regulares. Para tanto, as famílias devem consultar com 
antecedência a professora do grupo para marcar a data. A comemoração 
é feita na hora do lanche, com a presença das crianças do grupo, podendo 
ser ampliada para outros grupos a combinar.

Nesse dia, o lanche será fornecido normalmente pela Nutrical e as famílias 
devem mandar apenas um bolo simples, pratinhos e a vela de aniversário. 
Não devem ser enviados convites e lembrancinhas.

Quando a comemoração aconteça logo após o período de aula, a escola 
não participará da organização da saída dos alunos para o local da festa. 
Também não há possibilidade de o ônibus para os convidados estacionar 
na área em frente à escola, para não prejudicar a saída dos demais alunos. 
Assim, as famílias devem buscar os alunos no colégio e encaminhá-los 
para a festa. Lembramos que, também nessas ocasiões, se outra pessoa 
vier buscar a criança, uma autorização deve ser enviada à Recepção.

Para os aniversários realizados fora da escola, podemos entregar os 
convites, desde que sejam para todas as crianças do grupo.

7. Aniversários



No momento da matrícula, os responsáveis preenchem, no site do colégio, 
a ficha de saúde. Esse é um documento imprescindível, visto que contém 
informações fundamentais para o encaminhamento de ocorrências dessa 
ordem. Em caso de doença ou acidentes importantes na escola, as famílias 
serão comunicadas de imediato pelos telefones informados na ficha de 
matrícula. 

Lembramos que somente oferecemos remédios aos alunos para combater 
febres caso haja autorização prévia dos responsáveis (realizada no 
momento da matrícula ou rematrícula pelo site), que devem indicar o 
princípio ativo, a posologia (dose a ser ministrada) e a temperatura limite 
para iniciar a medicação. Avisamos as famílias no momento que a febre é 
diagnosticada.

Caso o aluno precise de remédio ou algum cuidado especial na escola, as 
famílias devem informar via ClassApp (orientações sobre o aplicativo no 
item 9.a) e enviar o medicamento, acompanhado de receita médica. O 
medicamento deve ser entregue em mãos à professora ou auxiliar.

Se houver possibilidade de contágio ou o estado geral da criança não for 
bom, ela não deve ser trazida à escola e a razão do afastamento deve ser 
comunicada à Recepção.

A comunicação entre famílias e escola acontece por meio de um aplicativo, 
o ClassApp. O aplicativo pode ser baixado em smartphones e tablets (IOS ou 
Android), ou acessado via web (http://classapp.com.br). Além dos informes 
institucionais, o ClassApp é um recurso de comunicação entre professor 
e famílias. No G2 os professores enviam diariamente dados sobre a rotina 
fisiológica da criança no período escolar (sono, alimentação e evacuação). 
Nos demais grupos (G3 e G4), estabelecida uma rotina estável, as 

8. Saúde

9. Comunicação

a) ClassApp

(http://classapp.com.br)


famílias são informados sobre as alterações nessa rotina. Em todos os 
grupos, também são informadas mudanças no estado geral do aluno ou 
eventuais ocorrências significativas. As famílias também podem utilizar o 
ClassApp para comunicar ao professor alterações na rotina da criança em 
casa (ocorrências de saúde em casa, mudanças no cotidiano da criança, 
eventos significativos etc.) e questões pontuais que julguem importantes. 
Assim, pedimos que consultem o aplicativo diariamente, para verificar os 
comunicados enviados pela escola e pelos professores.

Salientamos que a rotina de atendimento às crianças feita pelo professor 
não permite que ele permaneça conectado todo o período para ler as 
mensagens, o que tomaria sua atenção em detrimento ao atendimento 
direto aos alunos. Por isso, serão lidas as mensagens enviadas até às 
09h00 (no período da manhã) e até as 14h30 (no período da tarde), sendo 
elas respondidas na medida do possível, até o final do período. Mensagens 
enviadas ao professor após esse horário poderão ser respondidas apenas 
no dia seguinte.

Também, no ClassApp, há um canal direto com a Recepção da Unidade 
Madalena. Assim, caso seja preciso comunicar algo à escola após esses 
horários, será necessário fazê-lo por este canal ou telefone. Comunicações 
referentes a entrada ou saída antecipada e autorização de saída deverão 
ser feitas exclusivamente com a Recepção, via ClassApp. 

Para saber mais sobre as funcionalidades do aplicativo, acesse:
bit.ly/funcoesclassapp.

Informações gerais sobre a Educação Infantil do Oswald (calendário, Guia 
de Orientações Gerais, cardápios, entre outros) são acessíveis no site do 
colégio (http://www.colegiooswald.com.br), na aba “Educação Infantil”. Além 
disso, há a área restrita de famílias e alunos, acessível mediante login e 
senha, que contém as informações cadastrais e financeiras referentes a 
cada família.

b) Site do Colégio Oswald

c) Site do grupo
Cada grupo possui um site de grupo, com acesso disponibilizado via 
ClassApp no início do ano, onde são compartilhados documentos como: 

http://bit.ly/funcoesclassapp. 
http://www.colegiooswald.com.br


O portfólio digital é parte do processo de documentação da história 
das aprendizagens dos alunos e permite sua comunicação às famílias. 
Integram esse portfólio: registros escritos, imagens, vídeos e áudios que 
revelam etapas significativas das vivências escolares coletivas e dos 
percursos individuais de cada aluno.

A cada semestre, as famílias recebem, via site do grupo, um relatório 
individual feito pelo professor de sala e relatórios de grupo feitos 
pelo professor especialista. Esses relatórios tratam do processo de 
aprendizagem da criança no período. Para acesso ao portfolio digital 
individual, as famílias recebem um login (endereço de e-mail do aluno) e 
senha para o primeiro acesso e devem guardá-los para acessos futuros.
Caso encontrem qualquer dificuldade de acesso, é possível solicitar 
orientação da equipe de Tecnologia Educacional pelo e-mail: portfolio@
colegiooswald.com.br.

Os encontros formais entre famílias e professores são muito importantes, 
pois tratam dos projetos pedagógicos e da dinâmica de cada turma. 
Temos, semestralmente, uma reunião com famílias, cujas datas constam no 
calendário e são comunicadas previamente via ClassApp. Eventualmente, 
serão marcadas outras reuniões para tratar de assuntos específicos de cada 
grupo, como a adaptação de alunos novos.

As entrevistas individuais podem ser solicitadas a qualquer momento pela 
Coordenação ou pelas famílias e são marcadas na Recepção.

d) Portfólio digital

e) Reuniões com as famílias

f)Entrevistas individuais

registros sobre a rotina do grupo; galeria de fotos ou vídeos; link para o 
portfólio do aluno, com os relatórios de grupo e relatórios individuais de 
todos os semestres desde o seu ingresso na escola.

g) Atendimentos pessoais
No Colégio Oswald de Andrade, alguns cargos abarcam, dentre suas 
funções, o atendimento às famílias, para que possamos garantir mais 
agilidade e cuidado no encaminhamento de certas questões. Abaixo, segue 



uma breve descrição, com a finalidade de auxiliar as famílias a encontrarem 
o caminho mais eficiente para suas demandas:

● Professores: atendem as famílias para esclarecimento de questões 
pontuais sobre a criança ou sobre encaminhamentos do trabalho 
pedagógico, nos momentos de entrada e saída, sem necessidade de 
agendamento prévio. Para uma conversa mais ampla sobre o percurso 
individual do seu filho, privilegia-se o encontro agendado previamente 
com o Coordenador Pedagógico, na Recepção.

● Assistente de Coordenação: atende famílias, via telefone ou 
pessoalmente, que buscam informações sobre o planejamento e 
condução de diversos momentos do trabalho, principalmente aqueles 
relacionados a momentos coletivos (entrada/saída, intervalos, 
procedimentos institucionais) ou que extrapolam a sala de aula (Saídas 
Pedagógicas, eventos, projetos culturais), fazendo encaminhamentos à 
Coordenação Pedagógica quando julgam necessário. Também atribui-se 
a esse cargo a interlocução entre responsáveis e professores, à medida 
que houver alguma demanda de uma das partes. 

E-mail para contato: lilian.leme@colegiooswald.com.br (Assistente de 
Coordenação do G2 ao G4 da Educação Infantil).

● Coordenação Pedagógica: a esse cargo atribui-se a função de orientar 
o trabalho dos professores, tanto na condução do Projeto Pedagógico 
da escola como nas intervenções junto a cada criança, tendo em vista 
sua história e sua individualidade. Os atendimentos realizados por essa 
equipe buscam uma reflexão mais ampla acerca da trajetória do grupo 
e/ou de cada indivíduo dentro da instituição, com vistas ao melhor 
modo de encaminhamento dos projetos individuais e coletivos. Os 
atendimentos podem ser solicitados pela família ou pela escola, sempre 
previamente agendados com a Recepção. 

E-mail para contato: ieda.abbud@colegiooswald.com.br (Coordenadora 
Pedagógica do G2 ao G4 da Educação Infantil)

● Coordenações transversais

A função dos coordenadores transversais consiste em alinhar 
internamente as diversas práticas de ensino e aprendizagem 
envolvendo áreas de enfoque, quais sejam:  línguas adicionais, 



tecnologia educacional, bibliotecas e produção cultural. Seguem e-mails 
para contato:
cristina@colegiooswald.com.br (Coordenadora de Línguas adicionais)
eric.netto@colegiooswald.com.br (Coordenador de Bibliotecas e 
Tecnologia Educacional)
marcel.hamed@colegiooswald.com.br (Coordenador de Projetos e 
Produção Cultural)

● Assessora de Práticas Inclusivas: acompanha, juntamente à 
Coordenação Pedagógica e professores, o percurso de escolarização de 
crianças que estão em processo de inclusão escolar. Atende as famílias 
visando acolher e acompanhar as demandas específicas que podem 
surgir nesse processo. E-mail para contato: nana.navarro@colegiooswald.
com.br (Assessora de Práticas Inclusivas - Unidades Madalena, Girassol 
e Cerro Corá)

● Direção Pedagógica: articula o trabalho dos diversos setores 
envolvidos no Projeto Pedagógico do colégio. A Direção atende as 
famílias que procuram se inteirar sobre processos e diretrizes da 
instituição. Nesses atendimentos, são tratadas questões comuns 
a diversos grupos e estudantes, no que se refere à organização do 
trabalho e da escola. Os atendimentos podem ser solicitados via 
Recepção. 
E-mail para contato: nana@colegiooswald.com.br  (Diretora de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I)

● A Ouvidoria: é um setor da escola que se destina a reunir críticas, 
sugestões e elogios, vindos tanto da comunidade externa como interna, 
sobre a atuação dos diversos departamentos da instituição. 
O contato pode ser feito pelo nosso site (na aba “Ouvidoria”) ou pelo 
canal direto disponível no ClassApp. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Maria Antonieta Giovedi

Diretora de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I

Ieda Abbud 

Coordenadora Pedagógica
G2 ao G4 da Educação Infantil


