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A Escola Intentus tem 54 anos de história, que cresce pautado 

pelo objetivo de oferecer educação de qualidade e vanguarda 

a crianças e adolescentes. Para a formação integral de nossos 

alunos, sabemos que é importante, além do conhecimento da 

sala de aula, desenvolver aspectos sócio emocionais e focar na 

formação de cidadãos que tenham como compromisso 

primordial a colaboração com a sociedade. Dessa maneira, na 

Escola Intentus, os alunos desenvolvem autonomia e 

responsabilidade para construção do conhecimento. Assim, o 

aprendizado é edificado peça por pela, por meio da interação 

com colegas, professores e toda a comunidade. E, dessa forma, 

desde cedo, o aluno aprende e cresce valorizando diferenças, 

individualidade e aptidões. Os familiares são parte importante 

nessa tarefa. Por isso, e para que nosso trabalho seja ainda mais 

consistente, é importante a compreensão do funcionamento e 

da metodologia da Escola Intentus.

Juntos, vamos aprender ainda mais em 2022 !

A direção.



Missã� d� Escol� Intentu�

Formar cidadãos na adversidade

dos saberes conduzindo a criança 

a criticidade e compreensão do mundo.
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Senhores Pais e Caro Aluno, 

O MANUAL do aluno INTENTUS contém informações 

administrativas e pedagógicas que contribuirão para um 

melhor entendimento da dinâmica da Escola. 

Acreditamos que a parceria entre a Família e a Escola 

promove a construção, a reconstrução e a ampliação das 

experiências históricas, sociais e culturais. 

Desejamos que essa caminhada escolar seja plena de 

significados, descobertas e construções para alcançarmos o 

sucesso almejado por todos! 

Agradecemos a confiança depositada em nosso 

trabalho!  Um forte abraço da Equipe INTENTUS.

APRESENTAÇãO



A Escola Intentus – Educação Infantil e Ensino Fundamental tem por objetivo sua 
proposta Pedagógica de proporcionar uma educação de qualidade a fim de oferecer 
subsídios com ricas experiências de aprendizagem; favorecendo o desenvolvimento 
sob as perspectivas linguísticas, sócias afetivas e cognitivas; compreendendo o 
ambiente natural e social, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. Conduzir os alunos a desenvolverem de maneira lúdica e 
divertida a consciência sobre suas emoções, suas reações, seu potencial, suas 
habilidades e competências, para que possam fortalecer sua autoestima e enriquecer 
sua inteligência, valorizando a diversidade física e emocional que compõe a 
singularidade de cada ser humano.

Em nossa Escola o trabalho de formação integral acontece de maneira unificada, 
conduzido por uma equipe organizada da seguinte maneira:
Diretores:
Respondem pela gestão dos níveis de ensino da Escola Intentus em seus aspectos 
pedagógico e administrativo.
Professores regentes :
São os responsáveis pela tutoria de cada uma das turmas, desenvolvendo com os 
estudantes uma relação direta e mais próxima, acompanhando o desempenho 
escolar do aluno. Buscam a construção de boas relações, procurando minimizar 
problemas e solucionar conflitos. Também prestam atendimento às famílias. 

Intranet d a Escola Intentus (escolaintentus.com.br)
É possível acessar dados como notas parciais, faltas, atrasos e ocorrências do aluno, 
assim como comunicados da escola e o boleto bancário, utilizando o aplicativo Delta 
com o login e senha de responsável. 

A agenda escolar é entregue aos alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
no início do ano letivo, representando um dos principais meios de comunicação entre 
as famílias e a Escola Intentus. Na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (EFI), é obrigatório o visto diário do responsável. 

PROPOSTA PEDAGÓGICA INTENTUS
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EQUIPE PEDAGÓGICA

Comunicação entre Famílias e Escola 

Agenda e Manual da Família



Para que o envio de informações da Escola Intentus aos responsáveis seja rápido e 
eficaz, grande parte da comunicação entre família e escola acontece, exclusivamente, 
de forma eletrônica, com comunicado pelo Aplicativo Delta Class. As cartas e os 
bilhetes da escola, além de convites para eventos especiais e outras correspondências, 
são encaminhados virtualmente. 

Atenção! Para que o processo de comunicação on-line aconteça corretamente, é 

necessário que o responsável tenha baixado o aplicativo Delta. 

Para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, os comunicados são enviados via 

agenda. Para todas as turmas (Ensino Infantil ao Fundamental II, são enviados pelos 

estudantes ou, em casos especiais, pelos correios. Quando solicitado, essas 

correspondências deverão ser assinadas pelo responsável e devolvidas a Escola 

Intentus no prazo e local estipulados.

Facebook, Instagram e site:

Canal de comunicação da escola para divulgação de projetos, notícias do dia a dia dos 

alunos, além de novidades. Importante ferramenta que facilita a interação dos 

usuários. Curta nossa página em facebook.com/escolaintentus.

A comunicação cotidiana com o professor deve ser realizada via agenda. Caso seja 

necessário, os responsáveis poderão marcar reunião, com o professor ou o 

coordenador, para tratar de assuntos relacionados ao aluno. A Direção da escola 

também está disponível para atendimento. Os agendamentos com os profissionais 

Intentus devem ser realizados com as assistentes da coordenação pedagógica.  

Comunicados on-line

COMUNICADOS IMPRESSOS

 AGENDA E COMUNICAÇÃO PESSOAL 
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Durante o ano, são realizadas reuniões individuais e coletivas para apresentação do 

programa, dos professores e materiais, bem como apresentação dos projetos e 

desenvolvimento dos alunos. As datas de reuniões e entrega de materiais são 

organizados durante o decorrer do ano letivo. No entanto, outras poderão ser 

agendadas pelos próprios pais ou escola, conforme necessidade.

A mensagem eletrônica é um dos principais meios de comunicação utilizados pela 

escola. Incentivamos os pais a utilizarem este canal para o diálogo, especialmente 

com a secretaria, ouvidoria, financeiro, coordenação e direção. 

·Secretaria: Franciele - escolaintentus2016@gmail.com 

·WhatsApp: (44) 9 9894-0233 - atendimento das 08h00 às 12h00 e das 13 às 18h. 

·Financeiro: Priscila - financeirointentus@gmail.com

·WhatsApp: (44) 9 8416-0768 - atendimento das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30

● Ed. Infantil – Período Vespertino: 

Coordenação Pedagógica: Ellen   

Coordenação Pedagógica: Marilene 

E-mail: coordenacaointentus@gmail.com

WhatsApp: (44) 9 9936 0272 

 atendimento das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30

● 1º ao 5º ano – Período regular: matutino / vespertino

Coordenação Pedagógica: Ellen  

Coordenação Pedagógica: Marilene 

E-mail: coordenacaointentus@gmail.com

WhatsApp: (44) 9 9936 0272 - atendimento das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30

● 6º ao 9º ano – Período regular – matutino 

Coordenação Pedagógica: Ana Claudia 

E-mail: anacla_borges@hotmail.com

WhatsApp: (44) 98811-0022 - atendimento das 7h30 às 12h e das 13h às 17h30

REUNIÃO DE PAIS

CONTATOS / COMUNICAÇÃO
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Os dados do desempenho escolar dos alunos são divulgados on-line pelo aplicativo 

Delta Class, utilizando login e senha do responsável.

Educação Infantil:  avaliação bimestral.

Ensino Fundamental I:  avaliação bimestral, por meio de boletim.

Ensino Fundamental II:  avaliação bimestral, por meio de boletim.

 

Bibliotecas

As bibliotecas têm um acervo permanentemente atualizado, composto por livros, 

revistas. Ficam abertas para alunos e funcionários e prestam serviço de suporte 

pedagógico e apoio à pesquisa.

OBS.: o aluno é responsável por trazer todo o material escolar para a realização de

trabalhos na biblioteca.

Horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira, conforme agendamento 

dos Professores. 

Empréstimos de livros: o aluno poderá pegar apenas um (1) livro por vez, a ser 

devolvido no prazo de uma semana. O novo empréstimo somente será liberado 

mediante a devolução do livro retirado anteriormente. Nessa ocasião é possível 

renovar o empréstimo do mesmo livro caso nenhum outro queira levar o mesmo 

título. 

Perda ou dano: em caso de dano ou perda, o livro deverá ser reposto pela família no 

prazo de 15 dias, a partir da data de devolução, e o aluno fica impossibilitado de fazer 

novos empréstimos até que o livro anterior seja reposto. 

Nesses casos a comunicação com os pais ou responsáveis será feita através de agenda 

e Delta Class com informações sobre o livro para facilitar a sua aquisição. 
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BOLETIM ESCOLAR

SERVIÇOS



O uniforme, o material escolar e os objetos pessoais devem estar identificados. O 

aluno é responsável pelos seus pertences pessoais, e a Escola não se responsabiliza 

por tais materiais e objetos. Em caso de extravio nas dependências da escola, os 

materiais encontrados serão encaminhados ao setor de achados e perdidos. A 

entrega ao aluno ou responsável será feita mediante registro de retirada. O material 

não retirado até o final de cada semestre será destinado para doação.

O calendário de prova é enviado aos Pais através 

da agenda e do aplicativo Delta Class. 

Os pais ou responsáveis deverão estar atentos às datas agendadas para efetuar a 

solicitação de 2ª chamada. 

É necessário preencher, na secretaria da escola, o requerimento e efetuar o 

pagamento de uma taxa de R$ 30,00 (trinta reais). 

A isenção do pagamento da taxa ocorrerá impreterivelmente mediante a 

apresentação do atestado médico no ato da solicitação. 

QUANDO O ALUNO FALTAR 

É de responsabilidade do aluno comunicar-se com colegas da turma para se 

informar sobre as lições de classe e tarefas do dia. As tarefas serão cobradas no 

prazo que o professor determinou para a turma. Em casos de viagens as atividades 

não serão antecipadas, adaptadas ou reaplicadas.

A tarefa é avaliada e constitui parte da média do bimestre. As formas de correção 

também variam de acordo com o tipo de tarefa. As correções podem ser feitas pelo 

próprio aluno, em grupo ou pelo professor, sendo o aluno responsável por registrá-

las em seu caderno. 
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ACHADOS E PERDIDOS

dATAS DAS pROVAS

2º Chamada de Provas/Substitutivas 

TAREFAS

CORREÇÃO DE TAREFA



A consulta das tarefas deverá ser acompanhada pelo  “Delta Class”.

A escola desempenha um papel importante na formação do indivíduo, preparando-o 

para a vida em sociedade e para o exercício da cidadania. Assim, além de ser um 

espaço destinado à aprendizagem de conteúdo, a escola influência de forma 

significativa na formação moral do aluno. 

Nossa proposta pedagógica propicia ao aluno um ambiente em que ele experimenta 

viver situações a fim de construir valores morais pelo respeito mútuo, de praticar a 

justiça como um exercício constante, de tomar decisões e assumir responsabilidades, 

promovendo o autoconhecimento, o que o tornará capaz de regular o seu próprio 

comportamento. 

Entendemos que a escola é um espaço socializador e é nesse local que as crianças 

aprendem a lidar com as diferenças e respeitá-las. Nosso objetivo é proporcionar um 

ambiente de cooperação e respeito. 

Dessa forma, trabalhamos para que nossos alunos vivenciem dois tipos de regras: as 

negociáveis e as não negociáveis. 

As regras negociáveis nascem de um problema, uma necessidade que deve beneficiar 

a todos, e têm como objetivo contribuir para a organização do ambiente e promover a 

justiça e a responsabilidade por aquilo que acontece no espaço escolar, incentivando 

o comprometimento de todos com os procedimentos e as decisões tomadas. 

As regras não negociáveis dizem respeito, principalmente, a não causar dano a si 

mesmo ou aos outros (incluindo patrimônio). Nesse caso, elas são reafirmadas de 

forma objetiva e firme quando surgem situações que as envolvam. 

Vale ressaltar que o trabalho com a criança pequena é realizado de forma a respeitar 

sua fase de desenvolvimento. A escola é o primeiro ambiente em que ela vai aprender 

a conviver em sociedade, portanto nosso objetivo é que construa, gradativamente, a 

autonomia em 9 relação às regras sociais, que desenvolva estratégias de resolução de 

conflitos e pratique a descentração, ou seja, aprenda a se colocar no lugar do outro.

A garantia da boa convivência no espaço escolar é possível quando se exercitam os 

direitos e os deveres de forma consciente e responsável. 
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TAREFA NÃO REALIZADA

REGRAS DE CONVIVÊNCIA INTERNA 



O aluno tem o direito de:

1. Aprender nas melhores condições e com uma equipe de educadores qualificada; 

2. Ser respeitado em sua dignidade pessoal e encontrar na escola um espaço para o 

seu desenvolvimento intelectual, cultural, afetivo e social; 

3. Participar ativamente de todas as atividades intelectuais, culturais, esportivas, 

artísticas e sociais promovidas pela escola; 

4. Expor, de forma respeitosa, suas dúvidas, dificuldades ou opiniões e ser ouvido e 

orientado pelos educadores da escola; 

5. Utilizar os espaços da escola, sempre que for necessário ou quando estiverem 

disponíveis, respeitando as normas estabelecidas para esse fim; 

6. Ter um ambiente limpo, tranquilo e organizado para o trabalho; 

7. Sair da sala de aula, desde que com a autorização do professor presente em sua 

turma; 

8. Ter suas aulas iniciadas pontualmente. 

1. Respeitar os professores, funcionários e colegas em sua dignidade e integridade 

pessoal, física e psicológica; 

2. Manter postura adequada no espaço escolar – ter responsabilidade com seus 

deveres escolares, respeito ao ambiente escolar, atendimento às solicitações dos 

educadores e às regras da escola; 

3. Participar e permitir a participação de todos nas diversas propostas da escola; 

4. Ouvir de forma respeitosa as orientações dadas pelos educadores da escola, bem 

como os demais alunos; 

5. Ser assíduo e pontual em todas as atividades da escola (chegada, horários de 

intervalos, horários de aulas, saídas, eventos etc.); 

6. Usar o uniforme completo diariamente; 

7. Manter o material escolar completo e organizado; 

8. Atuar de forma íntegra em provas, trabalhos e tarefas; 

9. Ser cuidadoso com seus pertences, com os dos outros e com o patrimônio da 

escola;

10. Ocupar o lugar que lhe for destinado no mapeamento da sala.

14

DIREITOS DO ALUNO

DEVEReS DO ALUNO



1. Entregar a documentação exigida pela escola no ato da matrícula ou, quando for o 

caso, no prazo estipulado;

2. Identificar-se conforme a estrutura e normativa da sede, ao entrar no 

estabelecimento ou sempre que lhe for solicitado, para toda e qualquer atividade;

3. Comunicar ao estabelecimento qualquer impedimento de frequência às aulas de 

seu Filho(a).

4. Indenizar o prejuízo, quando produzir danos materiais à escola ou a objetos de 

propriedade de colegas, professores e funcionários;

5. Zelar pelo bom nome e imagem do estabelecimento.

1. Atrapalhar a aula com conversas, atitudes e vocabulário impróprios, desenhos, 

bilhetes, equipamentos eletrônicos e outros materiais;

2. Entrar ou sair de sala, independente do sinal, sem autorização do professor, 

ocupar lugar diferente do que lhe foi designado em sala ou aglomerar-se na porta 

da sala nos intervalos de aulas;

3. Ocupar-se durante as aulas, com atividades alheias a elas, ou portar material 

estranho às atividades escolares; 

4. Consumir alimentos e guloseimas durante as aulas; 

5. Usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações (comunicar-se 

com colegas, “colar” ou portar “cola”) ou de outros trabalhos; 

6. Praticar atos que prejudiquem as atividades escolares, em sala ou fora dela, que 

sejam contrários aos bons costumes ou excedam os limites de segurança e da boa 

educação; 

7. Utilizar indevidamente, distribuir impressos ou usar outros canais de 

comunicação envolvendo o nome da escola, de colegas, de professores ou de 

funcionários; 

8. Apelidar, xingar, discriminar ou expor colegas, professores ou funcionários a 

situações embaraçosas; 

9. Discriminar ou prejudicar, física ou moralmente, sob qualquer meio, físico ou 

virtual, colegas ou outras pessoas da escola; 

10. Danificar o patrimônio ou sujar a escola, os pertences dos colegas, professores 

ou funcionários; 

11. Promover atividades extraclasses, jogos, campanhas ou comércio de qualquer 

natureza, não autorizados, dentro da escola; 
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DEVERES DA FAMÍLIA

DAS PROIBIÇÕES



12. Andar ou portar bicicleta, skate, patins, tênis com rodinhas ou similares na escola; 
13. Namorar nas dependências da escola e nas proximidades quando estiver 
uniformizado; 
14. Amassar, rabiscar ou adulterar material didático e documentos da escola; 
15. Deixar de devolver correspondência assinada, quando for o caso, ou falsificar a 
assinatura de professores, de funcionários, de pais ou responsáveis;
16. Faltar às aulas sem o conhecimento da família; 
17. Retirar-se do estabelecimento ou ausentar-se da sala de aula sem que esteja 
devidamente autorizado pela equipe pedagógica e família; 
18. Fazer-se acompanhar dentro da escola de pessoas estranhas à comunidade 
escolar, sem prévia autorização;  
19. Portar, usar, oferecer ou fazer apologia a qualquer substância tóxica, cigarros, 
bebidas ou medicamentos à colega da escola. 
20. Portar, fazer uso ou pedir entrega, sem autorização, de produtos fora do contexto 
das atividades escolares. 
21. Promover, incentivar, participar de agressões físicas e verbais, ou ter atitudes 
incompatíveis com o adequado comportamento social, no interior, na frente ou nas 
imediações do estabelecimento, ou quando se encontrar uniformizado; 
22. Fazer uso de celular ou material eletrônico, sem autorização, no decorrer das aulas; 
23. Gravar ou exibir áudio ou vídeo, ou tirar fotos nas dependências da escola, exceto 
com autorização, por escrito, dos gestores de segmento ou direção. 

1. Reincidência na indisciplina ou no descumprimento dos deveres; 
2. Brigas;
3. Atitudes que causem e ofereçam riscos ou prejuízo a membros da comunidade 
escolar;
4. Faltas às aulas propositadamente, sem o conhecimento dos responsáveis;
5. Desacato a colegas, docentes e funcionários; 
6. Falsificação de documentos ou de assinaturas;
7. Desrespeito à integridade física ou moral;
8. Dano ao patrimônio da escola e ao material das pessoas;
9. Saída da escola sem permissão;
10. Todos os funcionários da Instituição são responsáveis pela disciplina na escola.
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faltas e sansões



O descumprimento de qualquer dos deveres e a transgressão das proibições sujeita 

o aluno, conforme a gravidade da falta, às seguintes medidas:

- Advertência verbal: Repreensão verbal, conversa formal de alerta sobre a 

necessidade de mudança de comportamento. 

- Advertência escrita: Documento escrito para repreensão do aluno devido à 

conduta imprópria grave. 

1. Agressão verbal: Desrespeito verbal com os colegas, os funcionários e a 

comunidade escolar, fazendo uso de palavras pejorativas, palavrões etc.

2. Agressão física: ato em que o indivíduo prejudica ou lesa fisicamente o outro 

intencionalmente. 

3. Dano/agressão ao patrimônio: Caso o aluno venha a danificar o patrimônio da 

escola ou o pertence de algum colega, funcionário ou outra pessoa, o objeto 

danificado deverá ser reposto pela família. A ação pode, ou não, vir acompanhada de 

alguma sanção. 

O uso do uniforme escolar é obrigatório em todas as atividades escolares. O uniforme 

confere um sentido de pertencer e é um elemento de segurança, além de fazer parte 

do desenvolvimento da responsabilidade do aluno. No Intentus, seu uso é 

OBRIGATÓRIO para todos os alunos, em todas as atividades que ocorrerem na escola, 

e será exigido diariamente. Todas as peças de uniforme deverão estar identificadas de 

maneira legível. Uniforme da Educação Infantil e Uniforme do Ensino Fundamental 

Bermuda ou calça INTENTUS;

 Camiseta INTENTUS (modelo Educação Infantil);

 Agasalho INTENTUS (Bermuda ou calça INTENTUS); 

 Camiseta INTENTUS (modelo Ensino Fundamental); 

 Agasalho INTENTUS.

Recomendamos o uso do tênis diariamente (sem rodinhas), como parte do uniforme, 

por motivo de segurança dos alunos. 

Para a aula de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório para todas as turmas

As roupas solicitadas para eventuais trocas também deverão, obrigatoriamente, ser 

peças do uniforme.  Confira as empresas de confecções habilitadas a fazer o uniforme 

da INTENTUS no site da escola. 
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Faltas graves e não negociáveis 

uNIFORME ESCOLAR



Visando ao bem-estar e à segurança da comunidade escolar, alguns espaços 

coletivos são monitorados por câmeras, cujas imagens ficam gravadas por 

determinado tempo e são de uso exclusivo da escola.

Quando o aluno for impedido de frequentar as aulas devido a tratamentos 

prolongados de saúde, a Escola deverá ser informada e, mediante solicitação do 

responsável, adotar medidas 12 compensatórias de ausência, desde que verificadas 

as condições do Decreto-Lei 1.044/1969 e Deliberação 59/2006.

Para as aulas de Educação Física, precisa, obrigatoriamente, apresentar um laudo 

e/ou atestado médico justificando a impossibilidade. 

Durante o período de vigência do atestado de saúde, o aluno não poderá frequentar 

a escola. 

Na Educação Infantil, o dia do brinquedo acontece segundo o cronograma de seu 

filho(a). Orientamos que evitem trazer brinquedos de valor e que tragam apenas 01 

(um) objeto.  A escola não se responsabiliza por brinquedos que, por ventura, forem 

danificados, sumirem e outros. 

Para a comemoração na escola: 

1. Devido às restrições alimentares e para organização escolar, é imprescindível o 

agendamento antecipado com a Escola. 

2. Convites serão enviados desde que atendam todos os alunos da turma.

3. Será realizada apenas para os alunos, pais e professores da turma.  

4. Verificar com a Coordenação a quantidade de salgados, suco, doces e bolo para 

a toda turma. 

5. O evento acontecerá no horário do lanche (intervalo), na própria sala de aula, 

não excedemos o horário estipulado. 

18

monitoramento

atestados

BRINQUEDOS

festa de aniversário
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Ressaltamos que não enviem: 

- Não realizaremos festas sem prévio agendamentos; 

- Fantasias para o aniversariante (que comemorará com o uniforme da escola);  

- Máquinas fotográficas, verificando o uso de imagem das crianças; 

- Decoração ou adereços (bexigas, toalhas, cartazes, sacolinhas-surpresa, 

lembrancinhas etc.). 

Quando a comemoração ocorrer fora do estabelecimento escolar, para que os 

convites sejam enviados via agenda, todos os alunos da classe precisam ser 

convidados. As lembrancinhas, quando houver, deverão ser entregues diretamente 

pelas famílias. A escola não realiza entrega de lembrancinhas para os alunos após a 

festa particular.

      Orientações sobre a rotina da escola

Autorização para saídas antecipadas e/ou na companhia de terceiros

Para garantir a segurança dos alunos, a saída antecipada dos estudantes na 

companhia de colegas e/ou outras pessoas (que não aquelas registradas como 

responsáveis) é liberada somente com a autorização escrita do responsável, entregue 

com 24 horas de antecedência. Caso seja a Escola poderá entrar em contato com o 

responsável para confirmar a solicitação antes de liberar o aluno. As saídas 

antecipadas deverão acontecer com o menor prejuízo possível de horário, pensando 

na organização da rotina escolar. O não cumprimento dessa regra pode causar 

prejuízos à atividade pedagógica e, principalmente, ao rendimento escolar do aluno.

ASSINAR UM TERMO PARA RETIRADA DA CRIANÇA INFORMANDO OS 

MOTIVOS.

      Horários e atrasos

Os pais, alunos e colaboradores devem respeitar o horário de início das aulas e de 

término de turno. Os estudantes que atrasarem para o ingresso na primeira aula 

entrarão na próxima.  



 Para a construção da autonomia do aluno, a escola solicita aos pais que 
acompanhem seus filhos somente até o portão de entrada. Aqueles que desejarem 
deixar algum comunicado aos professores devem utilizar a agenda do aluno ou 
comunicar aos responsáveis pelas portarias I e II. 

Para melhor organização e realização das nossas atividades, a Intentus comunica 
que os horários abaixo relacionados devem ser rigorosamente respeitados.

- Entrada / Saída: Turma da Manhã - 4º ao 9º ano |  7h30 às 12h00
- Entrada / Saída: Turma da Tarde - Educação Infantil |  13h15 às 17h40  
- Entrada / Saída: Turma da Tarde - 1º ao 3º ano |  13h15 às 17h40  
- Entrada / Saída: Contraturno - Maternal III ao Jardim II |  7h30 às 17h40 
- Entrada / Saída: Contraturno - 1º ao 3º ano |  7h30 às 17h40.

- Educação Infantil: Após os 10 (dez) minutos iniciais, somente os profissionais da 
escola acompanham os alunos até a sala de aula. 
- Fundamental I (1º ao 5º ano): A tolerância para a entrada na primeira aula do 
período é de 10 (dez) minutos.
- Fundamental II (6º ao 9º ano): A tolerância para a entrada na primeira aula do 
período é de 10 (dez) minutos. 
- Após esse período, o aluno somente poderá ingressar em sala de aula a partir da 
aula seguinte. 
 

Visando sempre à segurança dos alunos, eles só poderão sair da escola nas seguintes 
condições: 
-  Acompanhados de seus pais; 
- Acompanhados de pessoas autorizadas pelos pais ou pelo responsável 
pedagógico. Para isso, será necessário: 
- Autorização permanente: o responsável pela guarda do aluno deve cadastrar a 
pessoa autorizada a retirar o aluno da escola na secretaria. Para inclusão é necessário 
informar o nome completo da pessoa autorizada, número do CPF e e-mail.
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NORMAS PARA ENTRADA E SAÍDA

HORÁRIOS DE AULA 

TOLERÂNCIA PARA A ENTRADA APÓS O HORÁRIO 

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DA ESCOLA 



- Autorização de saída para o dia: o responsável pedagógico ou financeiro do aluno 

deve informar a escola através do watts o nome completo da pessoa autorizada a 

retirar o aluno da escola e o CPF.

Cessando a autorização no todo ou em parte, o responsável pela guarda deverá 

imediatamente fazer a exclusão do autorizado a Escola. 

Por motivos de segurança do aluno não aceitaremos autorização pelo telefone. 

- Registro da medicação: 

Ao enviar medicamento para ser tomado por seu filho na escola, além da prescrição 

médica, anotar diariamente na agenda: o medicamento (exatamente como consta na 

receita), a via de administração, a dose indicada (acompanhada do medidor) e o 

horário;

É imprescindível que o medicamento enviado seja exatamente o mesmo descrito na 

receita. No caso de genéricos, na receita deve constar a fórmula do medicamento ou o 

nome do genérico. 

O medicamento deverá ser enviado na embalagem original, com o nome da criança 

escrito na caixa e no rótulo. 

Ocorrência de Saúde: 

Os sintomas abaixo relacionados são sinais de possível doença infecciosa e de fácil 

propagação. Nestes casos, a criança não poderá frequentar as aulas: 

- Diarreia; 

- Vômitos, duas ou mais vezes nas últimas 24 horas (a menos que seja determinado 

como devido a uma condição não contagiosa e que a criança não corra o risco de 

desidratação); 

- Exantema (pintinhas no corpo) com febre ou alteração de comportamento; 

- Irritação nos olhos com inchaço e secreção;

- Febre: A febre é o aumento da temperatura corporal (maior ou igual a 37 °C). É um 

sinal que, geralmente, significa resposta a um processo infeccioso. Nesse caso, o 

afastamento temporário da criança faz-se necessário para prevenir doenças e 

proteger a coletividade. 

MEDICAMENTOS E OCORRÊNCIAS DE SAÚDE
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A lancheira deve estar devidamente identificada com nome legível, bem como seus 

pertences internos (copos, toalha, vasilha). Solicitamos aos pais que não enviem 

lanches como frituras, balas, bolachas recheadas e salgadinhos (tipo chips) e 

refrigerantes, respeitando o cardápio do dia. 

Caso haja esquecimento de lanche, a escola não se encarregará de providenciá-lo, os 

pais serão comunicados e devem providenciar com urgência. 

A cantina da Escola Intentus trabalha com sistema de crédito para crianças a partir do 

1º ano, caso haja interesse os pais devem comprar o crédito na secretaria da escola 

antecipadamente para utilização do aluno. 

Os meios de contato da Cantina são: 

Telefone e Whatsapp: (44) 9 9894 0233.
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ALIMENTAÇÃO - LANCHE PARA A ESCOLA 

CANTINA 

regulamento sujeito a alterações.
disponível para consulta em:
escolaintentus.com.br







o passado e o presente
 mostram que o futuro 
do seu filho esta aqui !

Rua Guaporé, 2111 | Centro

(44) 3423-5628

/escolaintentus

@escolaintentus


