
Colégio Bernardo Sayão de Gurupi. 
 
 

INFORMATIVO DAS NORMAS ESCOLARES 
 
Senhores Pais, 
 

As AULAS terão início no período: 
MATUTINO 

 Início:7h.  
 Término 11h30min. 

 
VESPERTINO 

 Início:13h15min.  
 Término 17h30min. 

 
Tolerância para atrasos –10min. 
Após 10min não será permitida a entrada do aluno na primeira aula. 
 
Não marque nada para seu filho (a) no horário de aula. 
Evite marcar viagens no período escolar. 
Pegue seu filho na sala de aula, no horário estabelecido, para evitar 

aborrecimentos. 
Só será permitida a entrada do aluno usando uniforme do colégio 

(camiseta, agasalho, calça e short – comprar na Malharia Aratuska – 3351-
2535.) 

Uso do UNIFORME será obrigatório a partir do dia 02/03/15. 
É PROIBIDO qualquer tipo de comércio dentro do colégio (vendas 

de bombons, pulseiras de silicone ou bijuterias etc.). 
É proibido o uso de aparelhos celulares, MP3, Ipodes ou similares 

eletrônicos dentro do colégio. 
As fichas para o LANCHE deverão ser compradas com antecedência 

na secretaria. 
As AVALIAÇÕES acontecerão mensalmente com valor 5,0 (cinco 

pontos). Os conteúdos serão colados na agenda antecipadamente. 
As ATIVIDADES FÍSICAS acontecerão duas vezes por semana em 

horários diferentes do período escolar. 

MENINAS – 3ª e 5ª FEIRA. 
1º e 2º ano – 8h/8h45min; 
3º e 4º ano – 7h15min/8h; 
5º ano – 13h15min/14h. 
O uso do uniforme é obrigatório. Comprar na Malharia Aratuska. 
 
MENINOS – 2ª e 4ª FEIRA. 
1º e 2º ano  – 8h30min/9h30min; 
3º e 4º ano  – 7h30min/8h30min; 
5º ano  – 13h15min/14h. 
O uso do uniforme é obrigatório. Comprar na Loja Combate. 
 
Os alunos da EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO MATUTINO, terão no 

decorrer da semana aulas de Psicomotricidade, Inglês e Educação Musical 
no horário de aula. 

 
Quanto a DISCIPLINA fica estabelecido os seguintes critérios: 

 Advertência verbal; 
 Advertência escrita e assinada pelo responsável legal; 
 Suspensão de 01 a 03 dias úteis e consecutivos; 
 Expulsão ou entrega de transferência. 

 
O aluno deverá zelar pela conservação das mesas, carteiras, paredes, 

quadro e usar conscientemente os objetos de higiene que ficam dentro dos 
banheiros. 

A BIBLIOTECA estará aberta para locação de livros a partir do dia 
19/02/2015. 

 Valor da multa por dia de atraso na devolução R$: 2,00 (dois 
reais). 

 Livros perdidos precisam ser repostos. 
 
Acompanhe os momentos educacionais de seu(ua) filho(a) e o sucesso 

estará garantido. 
Dúvidas procure a coordenação do colégio. 
 

 
Mônia Borges de Oliveira Ferreira 

Coordenadora Pedagógica 


