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� Iniciou as atividades em fevereiro/1997, com a Ed.

Infantil

� Ampliou as atividades para o Ens. Fundamental I em

2000

� Ampliou as atividades para o Ens. Fundamental II em

2006

1997 – 2022

24 Anos de Existência...

ORIGENS DA ESCOLA
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Família Escola

Aluno

PARCERIA
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Plantão Pedagógico (Reunião):
� Ocorrem com o objetivo de pais e educadores

conversarem sobre o desenvolvimento do aluno.

� Em 2022 pretendemos ter plantões pedagógicos
presenciais, recomendamos a presença do aluno do

4º ano ao 9º nos plantões.
� No plantão pedagógico entregamos relatórios, pastas 

de atividades, relatórios do infantil e boletins do 1º 

ano.
� Boletins de notas das turmas do 2º ano ao 9º ano são 

consultados pelo Forleven.
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Bilhetes e Agenda;
� A agenda deve ser “vistada” todos os dias

observando atentamente os bilhetes, recados e
tarefas; (bilhetes também ficam disponíveis no site
e/ou enviados via WhatsApp); (Pré ao 5º ano).

� Atenção às datas agendadas no calendário escolar
(disponível no site);

� No contra capa dos livros será fixado um bilhete
para controle de tarefas, os pais e alunos devem
acompanhar (4º ano ao 9º ano);

� Sempre que necessário envie bilhete na agenda ou
via whatsapp
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� Horários de aula:

� Ens. Fund. II: Manhã: 7h30 às 12h20 de 2ª, 5ª e 6ª feiras e
das 7h30 às 12h00 de 3ª e 5ª feiras.

� Ens. Fund. I (4º e 5º anos): Manhã - 7h30 às 12h00 - Atenção
aos horários de aula! Trazer os materiais necessários para
cada dia.

� Ens. Fund. I (1º ao 3º Ano): Tarde: 13h00 às 17h30.
� Educação Infantil: Tarde: (Pré 1 e PréII) - 13h00 às 17h00.
� A entrada e saída dos alunos será pelo portão de baixo da

Praça das Oliveira.
� Alunos integrais: das 06:30 às 18:00, ou de acordo com

contrato. Entrada e saída pelo portão de cima da Rua Pau
Brasil.

� Link da grade de aulas:
https://www.escolacurumimembu.com.br/gradedeaulas

ORGANIZAÇÃO DE HORÁRIOS DA 
ESCOLA
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� Tolerância no horário de entrada: 10 minutos. Em caso de
reincidência, a família poderá ser convocada para
orientação.

� Tolerância no horário de saída: 15 minutos. Após a
tolerância, poderá ser incluído acréscimo na mensalidade do
próximo mês, proporcional ao tempo ultrapassado.

� Dias de Provas: Em dias de prova não haverá tolerância
para entrada. Para reposição será cobrado um valor de R$
15,00 reais (conforme contrato), porém sem custo para aluno
com atestado médico.

� Faltas: Em caso de falta, justificar com o atestado médico. O
atestado não abona a falta. Neste ano de 2022 não teremos
mais transmissão de aulas ao vivo e/ou aula a distância,
somente em caso de novo decreto.

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
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Cuidados na Chegada e Saída:

� Alunos que chegam e saem sozinhos na escola, devem ser orientados e
acompanhados a distância pelos pais. Qualquer ocorrência na rua com o
aluno, a escola deverá ser comunicada.

� Caso o aluno precise fazer trabalho na casa de um colega, os pais devem
antes entrar em contato com a família do amigo, a escola não faz a
intermediação para marcação de ida de alunos para a casa de colegas.

A escola deve estar previamente avisada da saída do aluno para a 
casa de amigo. Aviso pode ser via whatsapp, aluno sem aviso de 

saída ficará na escola aguardando.
Horário de funcionamento da Secretaria: das 08h00 às 11h30 e das
13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira.
Livros do Positivo e Objetivo:
� Início previsto para uso no dia 01 fev./ 2022

ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
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Regimento Escolar:

� Está disponível na secretaria da escola e em nosso site.

Celulares e Tablets:

� Não é permitido o uso durante as aulas, exceto em aula dirigida e autorizado pelo
professor. Os celulares serão guardados em uma caixinha que fica na sala do aluno.

� Solicitamos para não ligar para alunos que estão em horário de aula.

� Pais devem ficar “de olho” ao uso do celular dos seus filhos e ajudar a escola a estar
atenta a tudo.

� Orientamos que os alunos não utilizem celulares e aparelhos eletrônicos caros, o
ambiente escolar favorece extravios e quebras.

� Recomendamos fortemente que os alunos não participem ou gerenciem grupos da
sala em redes sociais.

� Itens proibidos em sala de aula:

� Tesouras com ponta, estiletes, fone de ouvido com ou sem fio em sala de aula, bola,
violão. Qualquer item que ocupe espaço, não faça parte do material comum escolar
ou leve risco para o aluno e colegas.
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Uniforme:

� Uso diário obrigatório para todas as turmas e deve estar
completo. Em dias de frio sugerimos o uso de “segunda pele”. De
acordo com o regimente o aluno não pode frequentar aula com
agasalhos, calça e camiseta que não seja no uniforme.

� Não utilizar acessórios como coletes coloridos, bonés, botas com
saltos, sandálias.

� Nas aulas de educação física o aluno deve estar de tênis fechado.

� A encomenda de uniforme deve ser feita via whatsapp, telefone
ou na secretaria da escola.

� O pedido de uniforme poderá ser feito pelo nosso WhatsApp.
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� Lanche e Cantina:
� Lanche: Atenção com a quantidade que a criança come (muito/pouco);

� Cantina: Vendas somente à vista, valores disponíveis no site da escola.

� Almoço: Valor R$ 13,00 e cardápio disponível no site da escola.

� Acesse os valores da cantina no link abaixo:

https://www.escolacurumimembu.com.br/secretaria

� Acesse o cardápio no link abaixo:

https://www.escolacurumimembu.com.br/cardapio
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Transporte Escolar:
� Todo comunicado relacionado ao transporte deve ser via WhatsApp ou

ligar na secretaria.

� Horário do transporte escolar: Período inicial de adaptação com
horários flexíveis. Contamos com a compreensão até que a rotina seja
estabelecida, com horários podendo aumentar ou diminuir em razão do
transito e contratempos.

� O aluno deve estar pronto no momento que o motorista chegar na
residência, com o objetivo de atender no horário correto e de forma
satisfatória todos os alunos, não terá tolerância para aguardar o aluno.

� Em caso de quebra da van iremos comunicar os pais via WhatsApp
para que possamos organizar a vinda para a escola ou ida para casa.
Não dispomos de van reserva.
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ORIENTAÇÃO CUIDADOS COVID

� O uso da máscara é obrigatório durante todo o período de aula para 
alunos a partir de 3 anos.

� O aluno deve retirar a máscara apenas no momento que irá lanchar.

� Os alunos devem vir com o “kit individual obrigatório de higiene”, 
contendo álcool em gel, máscara de reserva para troca a cada 2 
horas, garrafa de água e lenço de papel. As máscaras devem estar 
dentro de um saquinho limpo e trazer outro saquinho para guardar as 
máscaras usadas. 

� Não compartilhar o lanche e objetos de uso pessoal como celular, 
garrafinha de água, material escolar. Cada um deve ter o seu.

� Levar na mochila somente o estritamente necessário para o dia de 
aula.

� Levar álcool em gel para seu uso pessoal.
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� Comunicar a escola e NÃO enviar seu filho(a) caso
apresente alguns desse sintomas: tosse, febre (37,5 graus),
dor no corpo, coriza, mal-estar, sintomas de gripe, ou se
teve contato próximo com pessoa com esses sintomas ou
diagnóstico positivo para COVID-19. O aluno deve ficar de
observação, poderá fazer um teste rápido de farmácia e
procurar atendimento médico.

� Recomendamos que as famílias sigam as orientações do
Ministério da Saúde e acompanhem o cronograma de
vacinação das crianças. A secretaria de saúde, a supervisão
de ensino e o conselho tutelar, poderão solicitar da escola a
relação dos alunos vacinados.

ORIENTAÇÃO CUIDADOS COVID



CALENDÁRIO ESCOLAR
FUNDADO EM 1997

Calendário Escolar: Está disponível no site da escola, poderá ser
também solicitado via WhatsApp.



CALENDÁRIO ESCOLAR
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� Avaliações do 4° ao 9° ano: A média mínima é 6,0. Caso o aluno não alcance média 6,0,
fará um “provão” final para recuperação de nota.

� Prova mensal – 20% da média
Alunos que perderem a prova poderão em dia pré-determinado, não existe recuperação
de nota dessa prova.
� Prova bimestral – 30% da média
Alunos que perderem a prova poderão em dia pré-determinado, não existe recuperação
de nota dessa prova.
� Trabalho bimestral – 20% da média
O temas e as orientações dos trabalhos são disponibilizados para os alunos no início do
bimestre.
� Participação – 10% da média
A participação, postura e comprometimento com o ambiente de sala, são avaliados nesse
critério.
� Atividade complementar – 10% da média
Durante o bimestre os professores realizam atividades complementares que ajudam na
média final.
� Tarefa de casa e de sala – 10% da média
Durante o bimestre os professores verificam as tarefas do livro feitas em sala e as
envidas para casa.

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
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� Avaliações do 1° ao 3° ano: A média mínima é 6,0. Caso o aluno não alcance média acima
de 6,0, fará um “provão” final para recuperação de nota. Para os alunos do 1º ano os peso
de nota são: (OPA Objetivo plenamente alcançado, OA Objetivo Alcançado e ONA Objetivo
não alcançado). Para os aluno do 2º ao 3º ano, todos os instrumentos de avaliação tem peso
de 0 á 10.

� Prova Bimestral
� Correção de livro do bimestral
� Participação
� Atividades orais
� Atividades extras do livro
� Atividades complementares

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

� Passeios extracurriculares: de acordo com os objetivos
pedagógicos de cada faixa etária; a participação é
importante para o desenvolvimento dos alunos, os custos são
calculados de acordo com o local, transporte e percurso. É
considerado dia letivo e não terá plantão para o aluno
faltante na excursão, isso ocorre em razão dos professores
estarem acompanhando o excursão.
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DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Mensalidades 2022

O sistema financeiro de mensalidades é acessado pelo
Forleven, por meio do site www.forleven.com ou aplicativo.
Caso não tenha usuário e senha de acesso por favor solicitar
via WhatsApp.
Em breve iremos enviar o acesso para os alunos novos.

Pelo Forleven você pode:
- Baixar o boleto ou código de barras da mensalidade.

- Acessar os boletos dos livros e transporte.

- Verificar se está com os pagamentos em dia.

- Gerar segunda via de boletos.
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DEPARTAMENTO FINANCEIRO

� O uniforme pode ser encomendado via WhatsApp ou presencialmente, ele 
pode ser quitado na secretaria da escola em dinheiro a vista, PIX, débito ou 
no cartão de crédito. 

� O financeiro da escola não aceita cheques.

� A secretaria não recebe pagamento de mensalidade.

� Não enviar valores de uniforme ou mensalidade via agenda.

� Caso necessite pode ser feito transferência bancária para pagamentos.

� Taxa de Papeis – Ed. Infantil e Ens. Fundamental até 5º Ano: o valor de
R$ 30,00 será incluído na mensalidade de Abril/ 2.022.

� Custo dos eventos promovidos: durante o ano poderá ser cobrado algum
custo para eventos.
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NOVIDADES 2022

� ALUNOS NOVOS E COM MÉDIA VERMELHA
PASSARÃO A SER ACOMPANHADOS
SEMANALMENTE, VERIFICANDO MATERIAL,
TAREFAS, ESTUDO EM CASA, ETC. SERÁ UMA
ABORDAGEM DE 10 MINUTOS SEMANAIS COM
O OBJETIVO DE ORIENTAR E BUSCAR A
MELHORA NO RENDIMENTO.

� EM 2022 TEREMOS NOVIDADES PARA OS
ALUNOS DO 6º ANO AO 9º ANO. A NOSSA
GRADE DE AULAS DA TURMA DO 6º ANO AO
9º ANO SERÁ AMPLIADA, COM A INSERÇÃO DE
UMA NOVA MATÉRIA INTITULADA DE
“COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DIGITAIS”.
COM ESSA NOVA MATÉRIA TEREMOS
ALTERAÇÃO NOS HORÁRIOS SAÍDA DAS
TURMAS DO 6º ANO AO 9º ANO.

� RETORNO DAS AULAS EXTRAS DE JUDÔ,
BALLET, FUTEBOL E FLAUTA.
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RESULTADO DAS PESQUISAS DE QUALIDADE RESPONDIDAS PELOS PAIS

2018 2019

Você indicaria o C. E. Escola Curumim para alguém?



CONTATOS DA ESCOLA

4704-6434

94906-9728 (24h) – Respostas das 07:00 às 18:00

facebook.com/ceescolacurumim
contato@escolacurumimembu.com.br

www.escolacurumimembu.com.br
https://student.forleven.com/ceescolacurumim/home



Muito Obrigado!


