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Caras famílias,

O Colégio Oswald de Andrade deseja-lhes boas-vindas 

para mais um ano de trabalho.

Para facilitar a comunicação e o esclarecimento de algumas 

dúvidas em relação às condutas gerais do colégio, pedimos 

a leitura atenta  – e a consulta permanente  – deste guia, que 

traz os procedimentos adotados em relação aos aspectos 

do cotidiano escolar dos estudantes. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



1. Entrada e saída
a) Horários
b) Autorizações
c) Estacionamento 

2. Alimentação

3.Travessia

4. Objetos pessoais e afins

5. roupas e mochilas

6. Material didático

7. Aniversários

8. Saúde / Medicamentos

9. Comunicação entre responsáveis e Integral



1. Entrada e saída

Temos dois horários para início das atividades no período matutino, 
dependendo da contratação da família: 
1ª entrada: 08h00 

2ª entrada: 09h30 

A chegada dos alunos do primeiro horário pode se dar a partir das 07h30. 
Nesse período, que antecede a atividade, os alunos são supervisionados 
pela equipe de suporte do Integral. 

Para alunos que frequentam o Integral no período da tarde, o horário 
poderá ser das 12h30 às 18h30, dependendo da contratação da família, 
que têm duas opções de entrada e duas opções de saída:  
1ª entrada: 12h30 

2ª entrada: 13h30 

1ª saída: 16h00

2ª saída: 17h30 

Ressaltamos a importância da pontualidade para o bom andamento das 
atividades. Além disso, visando a organização dos espaços e do tempo 
didático dos alunos, pedimos às famílias que circulem nas dependências da 
Unidade Girassol II somente nos momentos de entrada e saída.

a) Horários

Para autorizar a saída do estudante com qualquer pessoa, os responsáveis 
preenchem um formulário online, junto à documentação de matrícula. 
Nesse formulário constam 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 canal do ClassApp (mais informações no item “Comunicação”, 
ao final deste documento).

b) Autorizações



A vaga em frente à fachada poderá ser usada somente para embarque e 
desembarque dos alunos, pois a unidade não dispõe de estacionamento.

Para cultivar hábitos saudáveis de alimentação, são proibidos chicletes, 
balas, refrigerantes, salgadinhos (com exceção do polvilho ou dos assados). 
O lanche é fornecido pela Nutrical e deve ser contratado pelas famílias.
Lembramos que somente durante o 1º semestre de 2019, os alunos podem 
trazer lanche de casa,  conforme comunicado enviado no dia 08 de fevereiro. 

Horários das refeições

Lanche da manhã 

- segundas, quartas e sextas-feiras: 09h00 
- terças e quintas-feiras: 09h30 
Lanche da Tarde

- segunda e quartas: 14h45  
- terças, quintas e sextas-feiras: 16h00
Almoço

- segunda a sexta-feira, entre 12h00 e 13h30.  

No trajeto entre a Unidade Girassol I (onde funciona o Ensino Fundamental 
I - Rua Girassol, 898)  e a Unidade Girassol II (onde funciona o Integral - Rua 
Girassol, 913), os alunos são acompanhados por funcionários da escola e 
seus materiais, como mochilas e lancheiras, são transportados pela equipe 
do Integral. 

c) Estacionamento 

2. Alimentação

3.Travessia



5. roupas e mochilas

4. Objetos pessoais e afins

Entendemos que, muitas vezes, os brinquedos e objetos que o aluno traz 
para a escola facilitam sua entrada e convívio no ambiente escolar. Por esse 
motivo, não estabelecemos um único dia para trazerem brinquedos. No 
entanto, pedimos aos responsáveis que, em casa, ajudem as crianças a:

● escolherem apenas um brinquedo para trazer no dia;
● priorizarem o envio de brinquedos que possam ser compartilhados, 
estimulando o “brincar junto”;
● evitarem o envio de brinquedos e outros objetos de grande valor 
(afetivo ou financeiro);
● colocarem nome em todos os seus pertences;
● responsabilizarem-se pelo objeto trazido. 

Dar ou trocar brinquedos não são práticas permitidas no ambiente escolar, à 
exceção de figurinhas ou cards, na medida em que estes materiais convocam 
para essa ação e envolvem inúmeras aprendizagens. Ainda assim, é 
necessário que a família combine antecipadamente as regras e quantidades 
para essas trocas com seus filhos. 

Dispositivos eletrônicos (games, tablets, e-readers, smartphones, smartwatches 
etc.) são proibidos como brinquedos. Esses procedimentos também 
colaboram para que sejam evitadas situações de perda. 

Os objetos encontrados na unidade (esquecidos ou perdidos pelos alunos) 
são guardados pela nossa equipe. Para ter acesso a esses materiais, pedimos 
que se dirijam aos educadores nos momentos de entrada e saída. As peças 
de vestuário e os objetos que não forem retirados serão doados para 
instituições ao final de cada semestre.

Os alunos devem vir com roupas e calçados confortáveis, que permitam 
sua movimentação. É recomendável que tragam em suas mochilas uma 
troca de roupa e um kit com escova e creme dental, identificados com o 
nome da criança. 



No programa Come Together, a partir do Fly 3 (2º e 3º anos), os alunos usam 
um caderno enviado pela família que permanece na unidade.

Comemorações de aniversário não são realizadas na Unidade Girassol II. 
Para os aniversários comemorados fora da escola, entregamos os convites, 
desde que sejam para todos do grupo.  

No momento da matrícula online, os responsáveis preenchem a ficha de 
saúde. Esse é um documento imprescindível, visto que contém informações 
fundamentais para o encaminhamento de casos emergenciais. Quando 
julgar necessário, a escola comunicará aos responsáveis casos de mal-estar, 
febre e outros. 

Se o estudante for à escola com alguma indisposição e precisar de algum 
cuidado especial e/ou remédio, será necessário que os responsáveis 
comuniquem o fato à Recepção, incluindo nome completo do estudante e 
instruções de uso do medicamento (nome do remédio, dosagem e horário). 
Em virtude das especificidades da faixa etária, para os estudantes de 5 
a 7 anos de idade, o remédio deve ser entregue sempre na Recepção 
(ou para o condutor escolar, que entregará ao mesmo setor). Nessa faixa 
etária, a retirada do medicamento ao final do período de aulas será feita 
também na Recepção (ou enviada pelo condutor escolar. Nesse caso, a 
família é responsável por instruir o condutor). A partir de 8 anos de idade, 
o medicamento deve ser enviado na mochila do estudante e as orientações 
(nome completo do estudante, classe, nome do remédio, dosagem e horário) 
via canal da Recepção no ClassApp. 

6. Material didático

8. Saúde / Medicamentos

7. Aniversários



Visando o bem-estar da coletividade, quando houver possibilidade de 
contágio, o estudante não deverá ser encaminhado à escola e o diagnóstico 
deve ser informado à Recepção.

a) Site e comunicados

Informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Integral do Oswald nas 
unidades Madalena,  Girassol II e Cerro Corá encontram-se disponíveis em 
nosso site https://integral.colegiooswald.com.br.

Nosso principal meio de  comunicação com as famílias é o aplicativo 
ClassApp, que pode ser baixado em smartphones e tablets (IOS ou Android), 
ou acessado via web (http://classapp.com.br/). 

Também, no ClassApp, há um canal direto com a Recepção da Unidade 
Girassol II. 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.

Além desses canais, cada turma do programa Come Together tem um site de 
grupo - com acesso disponibilizado via ClassApp - onde são compartilhados 
documentos como: reuniões com famílias; rotina do grupo; galeria de fotos 
ou vídeos; registros coletivos e individuais de alunos; entre outros. 

b) Atendimentos individuais 

O atendimento individual às famílias deve ser agendado por na Recepção da 
Unidade Girassol II, via ClassApp ou telefone. O horário de atendimento da 
Recepção é das 08h00 às 17h30.

9. Comunicação entre responsáveis e Integral

https://integral.colegiooswald.com.br
http://classapp.com.br
http://bit.ly/funcoesclassapp

