
 

 

 

Orientações para pais e alunos do Integral do Via 

Senhores pais dos alunos do Integral do Via: 

Entendemos que devemos aproximá-los da rotina das crianças informando-os de alguns 

procedimentos e de maneira bem simplificada, segue abaixo um roteiro sobre a entrada e 

permanência das crianças do Integral do Via. 

1 – Manhã 

Às 09h35 passaremos nas salas recolhendo as agendas e os lanches do período da tarde que 

serão colocados nos potes individuais e acondicionados na geladeira. 

Importante lembrar que o lanche é uma escolha das famílias, isto é, poderão trazer de casa, ou 

farão os acertos junto à cantina, escolhendo os serviços por ela oferecidos. 

2- Almoço/Lanche 

A Cantina do Via* disponibiliza os cardápios de cada mês – almoço e lanche – para que as 

famílias acompanhem seus serviços.  

Almoço: 12h às 13h Educação Infantil*, Educação Fundamental I e Fundamental II 

respectivamente. 

* O almoço das crianças do Integral da Educação Infantil acontece em nossa Cozinha 

Experimental e deverá ser solicitado na secretaria do Via. 

Lanche: 15h 

3 – Higiene 

Ao término do almoço os alunos farão a higiene (escovação) e depois de um  descanso 

seguirão para os cursos extras ou para a Orientação de estudos (lição de casa). 

Entendemos que a revisão ou troca dos itens de higiene é de responsabilidade das famílias e 

lembramos a necessidade de revisão sistemática tanto para troca ou para a reposição (escova, 

creme dental, toalhinha de mão...). 

 



 

 

 

4 – Orientação de Estudos (Lição de Casa) 

Com a presença permanente de um profissional qualificado e de nossas assistentes o 

compromisso da Orientação de Estudos do Integral do Via é estimular o aluno a atribuir 

significados à lição de casa, orientando, organizando, sistematizando e incentivando a 

autonomia e responsabilidade. 

A orientação de Estudos é realizada: 13h às 16h. após esse horário os alunos que não 

terminarem a lição deverão terminá-la em casa. 

Às sextas-feiras não haverá Orientação de Estudos. Caso haja lição de casa, neste dia, deverá 

ser realizada em casa. 

5 – Recreação 

Durante toda a tarde acontecem as oficinas e atividades recreativas, conforme previsto na 

programação. 

6 – Comunicados 

Todos os comunicados do Integral do Via serão enviados através do aplicativo. 

Caso necessitem entrar em contato durante o período, por gentileza usar o recurso do 

aplicativo na aba superior chamada “Atendimento” (chat). 

7 – Uniforme 

É obrigatório o uso do uniforme e tênis nas dependências do Colégio durante o período integral 

mesmo após os cursos extras. 

Para evitar problemas com uniformes trocados ou perdidos, todas as peças devem ter o nome 

completo do aluno com tinta à prova d’água. 

O Colégio não pode se responsabilizar por uniformes perdidos, mas se empenha em ajudar a 

encontrá-los, tendo o local de achados e perdidos no saguão de entrada. Obs.: É de extrema 

importância sempre enviar uma troca de roupa para qualquer eventualidade. 

(principalmente para Educação Infantil) 

 



 

 

 

8 – Medicação 

Caso a criança tenha que tomar algum remédio, os pais ou responsáveis deverão trazê-lo em 

saco plástico transparente, com identificação, dosagem, horários e acompanhada da receita 

médica ou Termo de Autorização para a Medicação na agenda. De forma alguma o Colégio 

ministrará medicamentos sem devida autorização. 

9 – Dia do Brinquedo 

Às sextas-feiras os alunos poderão trazer de casa um brinquedo para compartilhar com o 

grupo. Orientamos que brinquedos de alto valor, pontiagudos e eletrônicos sejam evitados.  

Os brinquedos deverão vir identificados. 

O Colégio não se responsabilizará por danos causados nesses objetos. 

10 – Entrada e Saída 

Entrada:  

Caso o aluno não venha no período da manhã, mas precise freqüentar o  período da tarde, 

solicitamos que comuniquem com antecedência. 

Saída:  

-Horário de saída dos alunos do Integral: 17h30.  

-Plantão para retirada dos alunos até às 18h. 

-Encerramento das atividades: 18h30. 

Após as 18h30 caso precise, entrar em contato com a secretaria do Colégio antecipadamente. 

(horário de funcionamento até as 17h) 

Após as 17h a saída dos alunos do Integral acontecerá pelo portão do Infantil. 

Qualquer mudança na rotina dos alunos, tais como: carona, visita à casa de amigos, deverá ser 

comunicada por escrito via agenda ou chat do Integral. 

Por medida de segurança não será autorizada a saída por meio de telefonema.  

Esse procedimento é imprescindível para garantir a segurança das crianças. 



 

 

 

11 – Aniversários 

Comemoraremos os aniversários do Integral na última sexta-feira de cada mês. 

12 – Contatos 

Colégio Via Sapiens: 4612-2127 / 4612-2128 

Cantina do Via: 4777-1042 Nei ou Suely 

Celular escolar: 99560 – 7636 falar com Silvia até as 16h, após esse horário com Daniela. 

Emails: Coordenadora Pedagógica – Camila: camila.furlanetto@viasapienslab.com.br 

Site: www.viasapiens.com.br 

http://www.facebook.com/viasapienscolegio 

http://www.viasapiens.com.br/
http://www.facebook.com/viasapienscolegio

