Brasília, 31 de janeiro de 2022.
Prezadas famílias,
Sejam todos bem-vindos a 2022! Planejamos um ano com muita alegria e entusiasmo, com
fortalecimento e sistematização das nossas práticas de formação acadêmica e investindo, sempre, na
aprendizagem dos nossos alunos. Acreditamos que um ambiente acolhedor, agregador e bem cuidado
é nosso dever e expressa nosso cuidado permanente, além do compromisso de realizar
aprimoramentos constantes. Somos apaixonados por educar e, por isso, o nosso maior objetivo é
oferecer todas as condições para o desenvolvimento pleno e integral de cada uma das nossas crianças.
A excelência acadêmica e a qualidade das relações entre todos os agentes envolvidos na educação
dos(as) seus(suas) filhos(as) estruturam a nossa proposta de trabalho diária.
Em Brasília há quase 40 anos, construímos uma escola para todos, com foco no desenvolvimento
de habilidades e competências necessárias para a formação integral dos nossos estudantes. Este ano,
respaldados pela experiência do passado e pelas inovações do presente, nos comprometemos a dar
continuidade a uma educação de excelência, investindo na formação dos nossos educadores e
preservando um espaço de convivência e de aprendizagem saudável.
Gostaria, também, de apresentar a Equipe Pedagógica que acompanhará o sucesso do(a)
seu(sua) filho(a) durante este ano:
Equipe Pedagógica
Rosa Cavalcante

Aline Brito
Juliana Amorim

Função
Coordenadora Pedagógica
Educação Infantil
Orientadora Educacional

Auxiliar de Coordenação

Seguem informações para que conheçam a rotina escolar de seus(suas) filhos(as) e sejam bem
atendidos em casos de necessidade:
1.

Nossa unidade dispõe de uma cantina/restaurante no andar térreo. Em 2022,
continuaremos com o serviço de cantina (venda de lanches) durante os horários de
intervalo das aulas, e o almoço, no primeiro momento, apenas para colaboradores e
alunos. Para a Educação Infantil, os lanches (inclusos na mensalidade) serão servidos
em kits individuais, seguindo, ainda, as orientações do nosso Protocolo Sanitário. Os
cardápios serão enviados em breve às famílias.

1.

Nossos espaços: Todos os nossos espaços continuarão cuidadosamente sinalizados,
seguindo o nosso Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais, validado pela
consultoria com o Hospital Albert Einstein.
2. 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 portadores de necessidades especiais, assim
como trafegar com tranquilidade e respeito. Lembramos ainda que, durante o retorno
dos nossos alunos às atividades presenciais, e de acordo com o nosso Protocolo de
retorno, a portaria da L3 ainda será exclusiva para a entrada/saída dos estudantes da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais (1º ao 3º ano), e a da avenida L2 para os estudantes
dos Anos Iniciais (4º e 5º anos) e Anos Finais (6º ao 9º ano).
3. Segurança: Todas as câmeras de segurança passaram, novamente, por manutenção. Para
nós, a segurança é um valor fundamental. As famílias que deixam seus filhos na portaria
da avenida L3 ainda contam com a nossa ronda externa contínua no estacionamento da
unidade.
4. Carteira do responsável: Será obrigatória para a entrada e a saída da escola a partir do
retorno integral das nossas atividades presenciais e do acesso de todos à unidade. 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 esteja portando, identifique-se aos porteiros, portando 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.
5. A carteira estudantil é o documento que legitima a entrada do aluno na escola para
qualquer atividade pedagógica em qualquer turno. Caso o aluno não a esteja portando,
deve identificar-se 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.
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.
6. Uniforme escolar: O uniforme é de uso obrigatório para os alunos de todos os
segmentos. 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.
Em dias frios, é permitido o uso de uma camiseta de manga longa por baixo da camiseta
do uniforme, caso o aluno não tenha o agasalho da escola.
Importante! Para os estudantes da Educação Infantil, solicitamos que as crianças
tragam, dentro da mochila, chinelos ou meias antiderrapantes para uso dentro das
salas de aula.

7. Após o horário de início das aulas em cada turno (7h30 - matutino - e 13h30 vespertino), a circulação de pessoas nas áreas de atividades educacionais fica reservada
aos estudantes, à equipe técnica e à equipe pedagógica. Os alunos que chegarem
atrasados serão encaminhados ao Serviço de Orientação Educacional pelo nosso Inspetor
de Pátio, Giorgio, ou pela Auxiliar de Coordenação (Juliana). Lembramos que as crianças
que não estão presentes no início das aulas deixam de participar da Roda de Conversa
e da imensa troca que ela proporciona. Precisamos da parceria das famílias para que
todas elas tenham os mesmos estímulos e as mesmas oportunidades.
Importante!
As aulas de Língua Inglesa da Red Balloon começarão a partir de 7/2, segunda semana
de aula. Priorizamos, na primeira semana, o acolhimento e as atividades de adaptação
das crianças junto às regentes. Os professores estarão juntos às regentes da turma.
8. Se houver a necessidade de os familiares entregarem materiais, trabalhos, objetos e/ou
de dar recados aos alunos durante o horário de aula, isto será feito por um funcionário
do segmento (auxiliar de coordenação ou inspetor de pátio). Aproveitamos para solicitar,
também, que identifiquem todo e qualquer material do aluno, inclusive peças de
uniforme, como casacos, para que, em caso de extravio, possa ser facilmente
reconhecido. A escola não se responsabiliza pelos objetos “perdidos” dos alunos nas suas
dependências, conforme consta no contrato de matrícula.
9. Não é permitida a entrada de animais domésticos nas dependências da escola, exceto
cão-guia.
10. Não é permitido o uso de triciclo, carrinho de rolimã, skate ou qualquer brinquedo de
transporte nas dependências da escola.
11. Conforme descreve a cláusula 20.5 do contrato de matrícula 2022, solicitamos atenção
especial ao horário de término das atividades pedagógicas. A aula da Educação Infantil
termina às 12h20 (turno matutino) e às 18h20 (turno vespertino). A partir do retorno
integral das nossas crianças à escola, também contamos com o plantão de saída até as
13h e 19h, respectivamente. Rogamos a colaboração e a parceria de todos, respeitando
os horários de início e de término das atividades pedagógicas.
12. O contato do(a) responsável pelo(a) estudante da Educação Infantil com a escola pode
ser feito diretamente pelo telefone 99694- 8358, ou através dos e-mails institucionais da
coordenadora e da orientadora do segmento:
Rosa Cavalcante – Coordenadora Pedagógica – rosa.cavalcante@sigmadf.com.br
Aline Brito – Orientadora Educacional – aline.brito@sigmadf.com.br
Lembramos que o número de telefone da unidade é: 3299-4030.

Obs.: Outras informações também podem ser encontradas na Agenda Escolar.

Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento e contamos com a sua
preciosa parceria! Sejam muito bem-vindos!
Cordialmente,

William Pinheiro
Diretor

