Brasília, 4 de fevereiro de 2022.

Assunto: Rotina Escolar - Ensino Fundamental Anos Finais

Comunicado
Prezadas famílias,
Sejam todos bem-vindos a 2022!
Nosso ano letivo foi planejado com muito entusiasmo a fim de sistematizar as nossas práticas
pedagógicas, investindo, sempre, na aprendizagem dos nossos estudantes. Somos apaixonados por
educar e, há quase 40 anos em Brasília, o nosso maior objetivo é oferecer todas as condições para
o desenvolvimento integral de cada uma das nossas crianças e jovens. A excelência acadêmica, a
qualidade das relações e a consciência cidadã são pilares que fundamentam a nossa proposta
educativa e definem as nossas escolhas, orientadas para uma educação de excelência para os(as)
seus(suas) filhos(as).
E, para isso, começo apresentando a Equipe do Sigma da 910 Norte, que acompanhará de
perto a trajetória do(a) seu(sua) filho(a) durante este ano. Temos uma equipe alinhada e disponível
para atendê-los, preferencialmente mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às
19h.

*Equipe
Pedagógica/Administrativa

Função

E-mail de contato

Débora Borges

Diretora

debora.duarte@sigmadf.com.br

Daiana Cardoso

Coordenação/Orientação

daiana.cardoso@sigmadf.com.br

Janayna Pereira

Auxiliar de Coordenação

janayna.souza@sigmadf.com.br

Roseane Macedo

Coordenação/Orientação

roseane.macedo@sigmadf.com.br

Luanne Barbosa

Auxiliar de Coordenação

luanne.conceicao@sigmadf.com.br

Cristina Cunha

Coordenação/Orientação

cristina.cunha@sigmadf.com.br

Kelly Silva

Auxiliar de Coordenação

Kelly.silva@sigmadf.com.br

*Em breve apresentaremos a vocês mais duas Coordenadoras/Orientadoras que
integrarão a equipe do Sigma da 910 Norte.
Seguem informações para que conheçam a rotina escolar de seus filhos e sejam bem
atendidos em caso de necessidade:

1. Horário das aulas: Lembramos, aqui, o horário de início das aulas para os alunos do 6º ao 9º
ano. Os estudantes têm 5 (cinco) minutos de tolerância para a entrada na primeira aula em caso
de atraso, o qual deve ser justificado à orientação educacional do segmento. Os alunos devem
permanecer na sala de espera até o final do primeiro horário.
Turno Matutino
Início das aulas: 7h15
Horário do Matutino
1ª aula

Das 7h15 às 8h05

2ª aula

Das 8h05 às 8h55

3ª aula

Das 8h55 às 9h45

Intervalo

Das 9h45 às 10h15

4ª aula

Das 10h15 às 11h05

5ª aula

Das 11h05 às 11h55

6ª aula
(apenas terça e
quinta-feira)

Das 11h55h às 12h45

2. Nossos plantões de Língua Portuguesa e Matemática acontecem no contraturno. Em breve
divulgaremos os horários que ainda estão sendo definidos.
3. Uniforme escolar: O uniforme completo é de uso obrigatório para os alunos do segmento. Os
tênis de rodinha não são permitidos em nenhum dos espaços do Colégio. Não é permitido aos
alunos desse segmento, também, o uso de chinelos. É permitido o uso de uma camiseta de
manga longa por baixo da camiseta do uniforme, caso os alunos não tenham o agasalho da
escola.
4. A carteira estudantil é o documento que legitima a entrada dos alunos na escola para qualquer
atividade pedagógica em qualquer turno. Durante o mês de fevereiro, confeccionaremos as
novas carteirinhas de 2022. Após a entrega delas, caso algum aluno não a esteja portando, este
deverá se identificar na portaria antes de passar pela catraca. O aluno poderá ter acesso à escola
sem ela por dois dias consecutivos. Após esse período, só poderá ter acesso mediante a
apresentação do documento ou do recibo de solicitação da segunda via.
✓ Para este segmento, a carteira estudantil é documento obrigatório nos dias das avaliações
objetivas, discursivas e simulados.
Solicitamos que orientem seu(sua) filho(a) a zelar por esse documento. A segunda via da
carteirinha pode ser solicitada na recepção da escola, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h,
mediante pagamento.
5. Carteira do responsável: Quando entregue, a carteira será obrigatória para a entrada e a saída
da escola, assim como a dos alunos. Ela é um instrumento que auxilia na segurança de nossos
estudantes e de toda a comunidade educativa. Assim, solicitamos o respeito a essa regra
institucional e pedimos que, caso não a estejam portando, identifiquem-se aos porteiros,
apresentando documento com foto. Pedimos, encarecidamente, que não autorizem os alunos

a utilizarem o documento de acesso dos responsáveis para a entrada e a saída da escola porque
isso fragiliza a nossa segurança.
6. Segurança: A entrada e a saída dos alunos e responsáveis dos Anos Finais acontece pela Portaria
Principal, dado que o Drive Thru é exclusivo para o segmento dos Anos Iniciais. Contamos com
a colaboração das nossas famílias para que evitem adentrar as dependências da escola e
pedimos que o acesso à área das salas de aula seja feito somente quando extremamente
necessário, evitando a circulação nos corredores e demais áreas comuns, prezando, assim, pela
segurança de todos, tão importante em período de pandemia, e pela qualidade das nossas aulas,
que são um valor para escola e alunos.
7. Nossos espaços: Todos os nossos espaços continuarão cuidadosamente sinalizados, seguindo o
nosso Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais, validado pela consultoria do Hospital
Albert Einstein. Nossas salas de aula e áreas comuns são higienizadas 2 vezes ao dia e possuem
dispensers de álcool gel.
8. Estacionamento (público): Queremos continuar contando com a parceria de todos, pois o
estacionamento da escola também é um ambiente educativo. Cabe a cada usuário respeitar as
vagas destinadas a idosos e a pessoas com deficiência, assim como trafegar com tranquilidade
e respeito e sem a formação de fila dupla que contribui para congestionar, ainda mais, a área de
estacionamento.
9. O Colégio conta com nova parceria para cantina e restaurante, com a chegada da empresa
Cabotiá, fornecendo lanches e refeições. Os alunos podem adquirir seu lanche/almoço
diretamente no restaurante, e os responsáveis que desejarem podem contratar pacotes
mensais.
Os alunos também podem trazer seu lanche de casa e, para estes casos, solicitamos o apoio das
famílias para que deem preferência para lanches saudáveis, conforme Programa Nacional de
Alimentação Escolar.
Para os alunos dos Anos Finais, orientamos que tragam um lanche extra para as terças e quintasfeiras, dias em que o término das aulas é mais tarde. Não é permitida a saída, neste horário,
para a compra de lanche na cantina.
Neste primeiro momento, entendendo que o cenário ainda requer cuidados, o restaurante não
fornecerá almoço em formato self-service, oferecendo apenas a venda de refeições individuais.
10. Bebedouros: Seguindo as devidas orientações do último decreto em vigor, o uso dos nossos
bebedouros está restrito, sendo possível apenas encher jarras e garrafas de água. Solicitamos
que todos os alunos tragam suas garrafas de uso individual e utilizem os bebedouros para enchêlas.
11. Identificação dos materiais e uniformes: Solicitamos que identifiquem todo e qualquer material
dos alunos, inclusive peças de uniforme, como casacos, para que, em caso de perda, possa ser
facilmente reconhecido. A escola não se responsabiliza pelos objetos perdidos, dos alunos, nas
suas dependências, conforme consta no contrato de matrícula.
12. Não é permitida a entrada de animais domésticos nas dependências da escola, exceto cão-guia.

13. Não é permitido o uso de triciclo, carrinho de rolimã, skate ou qualquer brinquedo de transporte
nas dependências da escola.
14. Conforme descreve a cláusula 20.5 do contrato de matrícula 2022, solicitamos atenção especial
ao horário de término das atividades pedagógicas no turno vespertino. Todas as nossas aulas
terminam, no máximo, às 19h. Os nossos colaboradores do segmento encerram todas as
atividades às 19h, quando não temos mais pessoal para garantir a segurança das crianças.
Rogamos a colaboração e a parceria de todos, respeitando os horários de início e término das
atividades pedagógicas.
15. O contato do(a) responsável pelo(a) estudante com a escola pode ser feito diretamente pelos
telefones 37013737, ou em um dos e-mails relacionados anteriormente ou, ainda pelos números
de telefones e WhatsApp divulgados pelas orientações/coordenações.
Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento e contamos com a
sua preciosa parceria! Sejam muito bem-vindos!
Com carinho,
Débora Borges
Diretora Sigma 910 Norte

