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Regras e Normas de funcionamento do Colégio Villa Lobos
Educação Infantil
 As regras e normas são indispensáveis para uma convivência harmoniosa e respeitosa.

1-Uniforme

É obrigatório o uso da camiseta do Villa diariamente.
Deve ser usado em todas as atividades do colégio, no horário regular de aulas, no 
período integral, festividades e passeios.
Pedimos que os alunos não usem de tamancos, chinelo, rasteirinhas e salto. Podem 
causar acidentes.

2-Pontualidade e Horários
Horário das aulas 7h30 às 12h  Turma da manhã         13h às 17h30 Turma da tarde
Período integral: 7h30 às 17h30 (pedagógico acontece no período da manhã)
O período pedagógico na educação infantil começa com a roda de conversa, onde 
há a partilha das novidades, combinados e apresentação pela educadora de como 
serão as atividades que preencherão o dia. O aluno que chega atrasado, fica privado 
da organização coletiva do seu dia e pode sentir se excluído. Pedimos aos pais uma 
atenção especial no cumprimento dos horários de chegada. 

Saída de alunos
Os alunos só poderão sair do colégio com seus pais/responsáveis. No caso de outra 
pessoa estar apta para buscar o aluno, os pais/responsáveis deverão avisar o 
Colégio via agenda anotando nome completo da pessoa. 

Intervalo de lanche
O Colégio oferece lanche para todos os alunos da Educação infantil. O cardápio é 
elaborado por nutricionista. Não é permitido trazer lanche diferente ao que é 
oferecido. Em caso de dieta especial, comunicar a coordenação que poderá auxiliar 
em casos específicos. 

       Aulas e Calendário

Todos os alunos recebem uma via do calendário impressa, com eventos, reuniões e 
feriados já marcados. 
O calendário também fica disponível no site do colégio.
O aluno precisa manter 75% de frequência em todas as disciplinas.

 Dispositivos eletrônicos (celulares, tablets..)
Não é permitido o uso desses dispositivos nas dependências do colégio.
O colégio não se responsabiliza por dispositivos eletrônicos trazidos pelo aluno.

Saúde
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Em caso de doenças infecto contagiosas, os pais devem deixar o aluno em casa e ao 
retornar para escola trazer a declaração do médico autorizando a frequência 
regular. Nesses casos, pedimos aos pais para avisarem a escola. Nenhum 
medicamento será administrado ao aluno pela escola, a não ser que os pais 
solicitem/autorizem e enviem a receita atualizada. A escola conta com assistência 
Médica da Medicar.

 Atestado Médico para aulas de Educação Física
Todos os alunos deverão trazer para o colégio o atestado médico autorizando a 
participação na aula de educação física. O uniforme é a camiseta e bermuda do 
colégio. Alunos impossibilitados por ordem médica de participarem das aulas, 
devem trazer atestado médico.
 

 Joias, eletroeletrônicos e demais pertences

Pedimos aos pais/responsáveis que não enviem para a escola jogos e brinquedos 
eletroeletrônicos, assim como joias e pertences de alta estima. Em caso de perda o 
Colégio não se responsabilizará pelos mesmos.

É proibido ao aluno 

Praticar atos indisciplinares e desrespeitosos com colegas, educadores e colaboradores 
do Colégio.

 Desrespeitar a regras e normas do Colégio.

Danificar o patrimônio do Colégio. Danos comprovados serão cobrados dos 
pais/responsáveis.

Namorar ou “ficar” nas dependências do Colégio.

Usar celular, caixinhas de som ou quaisquer outros objetos que possam atrapalhar o 
bom andamento das atividades escolares. É proibido fazer filmagens dentro da escola. 

Passar trote pelo celular, divulgar imagens inadequadas de pessoas do Colégio na 
internet, sejam ele alunos ou colaboradores.

Praticar atos de bullying ou cyberbulling, furto, ameaça, violência, calunia, difamação 
contra membros da comunidade escolar. 

Agressão física ou verbal

Danificar o prédio, móveis, lousas digitais, aparelhos ou quaisquer outros bens da 
escola. Isso acarretará sua limpeza, conserto ou reposição por parte do 
aluno/pais/responsáveis. Quaisquer atos podem acarretar advertência por escrito e ou 
suspensões dependendo de sua gravidade ou reincidência.
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