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Este manual é o resultado das contínuas discussões realizadas pelos alunos,
professores e coordenadores do 1º ao 5º ano sobre as regras que regulam a
convivência nos diferentes espaços da Escola.
O debate sobre os princípios que sustentam as regras e os combinados, a
elaboração dos textos e a produção deste material são ações que fazem parte do
Projeto Conviver Melhor.
Sempre que tiver alguma dúvida sobre como agir e que decisão tomar, consulte
este manual e/ou o Regulamento Interno.

Seja bem-vindo(a) a mais um ano escolar!

ENTRADA NA ESCOLA
Se você vier a pé para a Escola, deverá entrar preferencialmente pela Rua
Araguari, 167. Se vier de carro, deverá desembarcar exclusivamente na baia da
Rua Araguari, 117. Se você chegar pela Rua Visconde de Cachoeira, só poderá
desembarcar caso a fila da baia esteja parada. Se você entrar a pé pela Rua Diogo
Jácome, 848, deverá ser acompanhado(a) pelo responsável até o pátio da Araguari.
As aulas da manhã se iniciam às 7h50; as da tarde, às 13h45. Você precisa chegar
com 10 minutos de antecedência para garantir a organização da rotina escolar.
Se você precisar chegar à Escola antes das 7h20, deverá aguardar numa sala de
aula no prédio da Araguari, junto com outros alunos, e ficar sob a supervisão de
um(a) assistente. O mesmo deverá acontecer se você estudar no período da tarde
e precisar chegar antes das 13h15.
Caso você seja aluno(a) do 1º ano e chegar entre 7h20 e 7h45 ou entre 13h15 e
13h40, deverá permanecer em uma sala de aula e poderá brincar com seus colegas
nesse local. Alunos do 2º ao 5º ano que chegarem nesses horários poderão brincar
com seus colegas no pátio. A quadra da Araguari poderá também ser utilizada,
desde que não esteja sendo ocupada por atividades curriculares ou extracurriculares.
Fique atento(a) ao 1º sinal (7h45 ou 13h40). Dado o 1º sinal, você deverá se dirigir à
sala de aula. O 2º sinal determina o horário de início das aulas: às 7h50 ou às 13h45.
Nesses horários, você deverá estar dentro da sala de aula com o seu material.
Horário da baia da manhã

Horário da baia da tarde

Entrada

das 7h20 às 7h45

Entrada

das 13h15 às 13h40

Saída

das 12h35 às 13h00

Saída

das 18h30 às 18h50

CHEGADA FORA DO HORÁRIO
Se ocorrer algum imprevisto ou seus pais agendarem um compromisso no
horário das aulas, você poderá chegar ao longo do período; porém, para não
atrapalhar o andamento dos trabalhos do grupo, deverá entrar em sala somente
após conversar com um(a) assistente de Coordenação ou professor(a).
ATRASOS NA ENTRADA
O sinal para início das aulas ocorrerá pontualmente às 7h50 e às 13h45. Caso
você se atrase três vezes num período de 30 dias, levará uma carta de aviso. No
quarto atraso, o(a) coordenador(a) encaminhará uma carta para os seus pais com
o objetivo de alertá-los sobre os prejuízos decorrentes desses atrasos. Se você for
aluno(a) do 3º ao 5º ano e chegar atrasado(a), deverá aguardar, do lado de fora da
sala, a autorização do(a) professor(a) para entrar.

Se você tiver aula especializada no 1º horário (Artes ou Educação Física), deverá
inicialmente se dirigir para a sala de aula para guardar o material e procurar o(a)
assistente de Coordenação.
ATRASOS DEPOIS DO INTERVALO DO RECREIO
Se você for aluno(a) do 1º ano, durante o recreio você deverá ficar atento(a)
aos chamados de seus professores para o retorno à sala de aula. Os alunos do
2º ao 5º ano devem ficar atentos aos sinais. O 1º sinal soará 5 minutos antes do
término do recreio. Nesse tempo, você poderá tomar água, ir ao banheiro e se
dirigir para a sala de aula. Quando o 2º sinal tocar, você já deverá estar em sala,
com seu(sua) professor(a).
Se você for aluno(a) do 3º ao 5º ano e chegar atrasado(a) à sala após o sinal
de término do intervalo, terá de aguardar do lado de fora a autorização do(a)
professor(a) para ingressar na sala. Saiba que alunos do 4º e do 5º ano poderão ter
de iniciar sozinhos o trabalho se o(a) professor(a) assim decidir.
No 2º semestre, alunos do 5º ano não poderão participar da aula se estiverem
atrasados e farão uma atividade predeterminada pelo(a) professor(a) ou
coordenador(a). Por isso, caso se atrase, você deverá procurar imediatamente a
sua Coordenação, que lhe dará as instruções sobre o trabalho a ser realizado.
Em dias de avaliação, você só poderá entrar em sala depois de falar com a
Coordenação e arcará com a consequência natural de ter um tempo menor para
realizar a atividade.
SAÍDA DA ESCOLA
No horário da saída, os alunos deverão aguardar os pais no local combinado,
onde permanecerão agrupados por classe. Por isso, fique atento(a) ao chamado
do seu nome pelo(a) professor(a) e dirija-se imediatamente à baia. Alunos que
saem a pé deverão utilizar o portão da Rua Araguari, 167. Alunos que saem de
carro deverão embarcar exclusivamente pela baia da Rua Araguari, 117.
Os alunos do 1º ao 5º ano que tiverem irmãos no Ensino Fundamental II
(6º ao 9º ano) e desejarem sair pela baia da Diogo Jácome poderão fazê-lo após
comunicação, por escrito, à Coordenação da série, e desde que um responsável
autorizado os busque no local de saída. Os alunos do 1º ano deverão ser
acompanhados por um adulto.
Respeite os horários de término das aulas. Vale lembrar que você não poderá
brincar pela escola após o final das aulas.

SAÍDA DA ESCOLA COM AMIGOS
No horário de saída, você deverá ficar sentado(a) junto ao seu grupo e
poderá brincar, desde que as brincadeiras não envolvam deslocamento pelo
espaço. Assim que seus pais ou responsáveis chegarem, você deverá se dirigir
imediatamente para os portões da Escola, contribuindo para a organização da
saída. O aplicativo “Filho sem Fila” facilita o seu embarque na saída da Escola.
Se seus pais ou responsáveis chegarem, mas permanecerem no pátio ou saguão
durante o período da saída, pois têm um assunto a ser conversado com o(a)
professor(a), você deverá esperar em sala de aula.
Sempre que você combinar previamente de ir embora da Escola com um
amigo ou amiga, deverá trazer uma autorização por escrito de seus pais ou
responsáveis. Eles também poderão telefonar para avisar a Escola ou enviar um
e-mail para secretariaaraguari@escolamobile.com.br. Esses combinados com os
amigos deverão ser feitos com antecedência. As secretárias não têm permissão de
telefonar para seus pais a fim de pedir autorização.
SAÍDA FORA DO HORÁRIO
Você só deverá sair da Escola fora do horário regular por algum motivo muito
importante, como um problema de saúde. Caso seus pais tenham de vir buscálo(a) para um compromisso agendado no meio do período, deverão fazê-lo no
horário do recreio ou no intervalo das aulas, pois, assim, não interromperão as
atividades do grupo.
ALUNOS QUE USAM TRANSPORTE ESCOLAR
No horário da saída, os alunos do 3º ao 5º ano que utilizam transporte escolar
deverão se dirigir para o espaço combinado para que sejam encaminhados aos
responsáveis pelo serviço. Alunos do 2º ano serão levados ao local das vans
escolares pela equipe pedagógica.
Caso o(a) aluno(a) não utilize o transporte escolar combinado em determinado
dia, os pais deverão comunicar o fato à Escola e ao responsável pelo transporte.
FALTA ÀS AULAS
Você deve evitar faltar às aulas. Caso seja muito necessário fazê-lo, quando
voltar você deverá repor, em sala de aula ou em casa, as atividades que perdeu.
O(A) professor(a) o(a) orientará sobre isso.

FALTA ÀS SONDAGENS E PROVAS
1º e 2º ano
Caso você perca alguma sondagem ou prova, ela será reposta depois que você
voltar, e a data será estabelecida por seu(sua) professor(a). A reposição dessa
avaliação ocorrerá no período de aula, o que significa que você necessariamente
perderá alguma atividade planejada para o grupo. Essa atividade deverá ser feita
posteriormente em casa.
3º ao 5º ano
Caso você perca alguma prova, ela será reposta no final do trimestre. A reposição
da prova será realizada no período oposto ao de aula para todos que a perderam,
em data a ser comunicada por carta, e abordará os conteúdos fundamentais da
disciplina no trimestre vigente.
CUIDADOS COM OS BENS PESSOAIS
O material escolar é um instrumento de trabalho, por isso você precisa cuidar
de todos os itens que o compõem. Uma das maneiras de cuidar deles é mantê-los
limpos e guardados no local adequado. Cuide para que seus livros e cadernos fiquem
acomodados na mochila ou na prateleira da classe de modo que não fiquem dobrados
ou amassados. Os lápis e canetas devem ficar arrumados dentro do estojo, que, por
sua vez, também deve estar limpo, livre de pontas e cascas de lápis apontados.
Valorize seus pertences: coloque nome em seus materiais e cuide para não os
perder. Objetos de valor devem ser guardados na mochila, mas é melhor evitar
trazê-los para a Escola. Caso você os perca, procure-os na Secretaria da Araguari,
em companhia de um adulto da Escola.
Não será permitido o uso de materiais, brinquedos com bateria e jogos
eletrônicos, como iPod, iTouch, iPad, iWatch etc., bem como brinquedos que
ofereçam risco a você e aos outros.
Toda comunicação entre você e seus pais será feita por meio da Coordenação e da
Secretaria Escolar da Araguari. Portanto, não é necessário trazer celular para a Escola.
Os objetos perdidos e/ou esquecidos serão depositados numa cesta que ficará
na própria sala de aula. Semanalmente, esses objetos serão encaminhados para
os Achados e Perdidos.
Caso perca ou esqueça roupas, agasalhos e materiais escolares em outros
espaços da Escola, procure o setor dos Achados e Perdidos durante os horários
de atendimento. Se você for aluno(a) do 1º ano, procure também nos Achados e
Perdidos da Educação Infantil. Fique atento(a), pois todo o material esquecido é,
depois de um tempo, doado a uma instituição de caridade.

Mochila
Ao chegar à Escola e antes de dirigir-se à sala de aula, coloque sua mochila
num local que não atrapalhe a circulação. Alunos que ocupam as salas do 2º andar
do prédio da Visconde poderão colocar suas mochilas ao lado do elevador, no
subsolo, para que elas sejam transportadas por um funcionário. Na sala de aula,
elas devem permanecer acomodadas no lugar combinado, de modo que não
prejudiquem a passagem pelos corredores.
Você deve cuidar para não carregar muito peso na mochila. Para isso, transporte
apenas o material necessário para realizar as tarefas em casa e na Escola.
ORGANIZAÇÃO PARA AS AULAS
Organize-se com antecedência. Traga para a Escola todo o material necessário
para as aulas. Por isso, assim que terminar de fazer sua lição de casa, guarde,
você mesmo(a), todo o material na mochila. Para cada aula, se você é aluno(a)
do 2º ou do 3º ano, deverá seguir as orientações do(a) professor(a) e deixar
sobre a carteira apenas o que for necessário. Se você for do 4º ou do 5º ano,
deverá seguir a rotina colocada diariamente na lousa e separar os materiais
necessários para as aulas que acontecem antes do recreio. Na volta do recreio,
se for aluno(a) do 4º ou do 5º ano, deverá separar os materiais que utilizará nas
últimas aulas do dia.
Lição de casa
Se você for aluno(a) do 1º ano, siga a sequência do caderno de Lição de Casa.
Se for aluno(a) do 2º ao 5º ano, anote na agenda as lições de casa registradas na
lousa. Se por acaso esquecer-se de realizar esse procedimento, consulte a Área
Exclusiva do site da Móbile – Apoio ao Aluno. Utilize o momento estabelecido
pelos professores para colocar na mochila o material necessário para fazer a lição
de casa. No final do dia, confira se você está levando tudo o que é necessário, pois
você somente poderá voltar à Escola para pegar o material no horário do recreio
ou no horário de saída da turma que utiliza a mesma sala que você.
Se não fizer a lição ou não trouxer o material, o(a) professor(a) decidirá
se você participará ou não da aula ou de que forma será a sua participação,
dependendo da lição ou do material que foi solicitado. Lembre-se de que os
trabalhos de classe e de casa feitos sem qualidade deverão ser refeitos. Se
você deixar de fazer as lições ou deixar de trazer o material com frequência, a
Coordenação será comunicada para que possa tomar as providências cabíveis
em cada caso.

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
Você pode comemorar seu aniversário na Escola, junto com seus colegas; nesse
caso, não será necessária a distribuição de convites. A Secretaria deverá ser avisada
com uma semana de antecedência, pois o espaço reservado para as comemorações
comporta apenas dois aniversários por dia. Você poderá trazer bolos, doces,
salgados e sucos com copos e pratos, garfos descartáveis, guardanapos ou kit
festa. Salgadinhos industrializados, batata frita e refrigerantes não são permitidos.
Tudo o que for trazido para a festa deverá ser entregue na Secretaria antes do
início das aulas. Não será permitida a entrega de lembrancinhas, visto que o mais
importante é a confraternização entre você e seus colegas. Convidados de outra
sala, diferente da sua, só poderão participar se forem irmãos e estudarem no
mesmo núcleo que o seu, desde que o recreio ocorra no mesmo horário.
A comemoração de seu aniversário também pode ocorrer fora da Escola; nesse
caso, você deverá trazer um convite para todos os colegas de classe, garantindo
que nenhum deles seja excluído e, dessa forma, se sinta constrangido. Se você e
sua família optarem por uma reunião para um número menor de amigos, o convite
deverá ser feito fora da Escola, evitando, também, dessa forma, constrangimento
para quem não estiver incluído nesse grupo.
Caso haja transporte direto da escola para sua festa, peça para um responsável
retirar na Secretaria da Araguari as orientações sobre como proceder para
organizar a sua comemoração.
Quando você for o(a) convidado(a) para o aniversário de um(a) colega e o
grupo sair da Escola, não se esqueça de trazer uma autorização assinada por um
responsável. Você não poderá ser liberado(a) para a festa sem ela e também não
poderá ligar pedindo a autorização por telefone.
Só será permitida a troca de roupa do aniversariante ou dos convidados após
o encerramento das aulas, acompanhado(s) por um responsável e quando ela não
interferir no embarque coletivo realizado na Escola. Uma boa dica é fazer isso ao
chegar à festa.
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS COLETIVOS
Você também é responsável pela organização e limpeza do seu ambiente de
estudo. Por isso, faça a sua parte cuidando da sala de aula, do banheiro e do pátio,
ou seja, dos espaços pelos quais você circula na Escola. Quando for ao banheiro,
por exemplo, não se esqueça de dar descarga e de jogar o papel na lixeira.
Ao lavar as mãos, tenha cuidado para não jogar água no chão, pois isso, além
de sujar o banheiro, também deixa o chão escorregadio.

Uma sala de aula limpa e organizada contribui para a concentração e o melhor
aproveitamento das atividades. Portanto, depois de fazer recortes ou apontar o lápis,
certifique-se de que o chão ao seu redor esteja limpo. Cuide de sua lancheira e de
sua mochila.
O espaço externo à sala de aula é usado por você e outros alunos, principalmente
nos horários da entrada e saída da Escola e nos recreios. Para garantir a circulação de
todos, combine um lugar para deixar sua mochila no horário da entrada.
No recreio, depois de lanchar, não se esqueça de guardar seus pertences na
lancheira e de recolher o lixo que você produziu.
O recreio é um importante momento de convivência. Nesse período, você deve
sair da sala de aula e permanecer nos pátios, quadras ou espaços livres da Escola.
Você pode tomar o lanche na cantina, no refeitório e nos pátios, mas não dentro
das salas de aula, quadras, Biblioteca e laboratórios de Informática e de Ciências.
Caso você precise guardar sua lancheira, coloque-a nos “lancheiródromos” que
ficam no Térreo e no Piso Superior da Araguari (solar).
CANTINA E REFEITÓRIO
A cantina ficará aberta das 7h30 às 18h45, período em que poderão ser comprados
os tíquetes. No entanto, os lanches só poderão ser consumidos durante o horário do
seu intervalo: 2º a 5º ano da manhã, das 9h30 às 10h00; 2º e 3º ano da tarde, das 15h25
às 15h55; 4º e 5º ano da tarde, das 16h15 às 16h45. Nos horários de saída, você só
poderá utilizar a cantina se estiver acompanhado(a) por um responsável.
Todos devem respeitar a fila da cantina para comprar seu lanche. Embora haja duas
caixas registradoras, usamos o sistema de fila única. Você deve entrar no final da fila e
aguardar a sua vez para fazer seu pedido ao atendente. É permitido ficar no espaço da
cantina, mesmo sem comprar lanche, desde que isso não atrapalhe quem está na fila.
Caso opte por almoçar na escola, você deverá trazer uma autorização assinada
por um responsável e, após o almoço, deverá aguardar no local combinado com a
Coordenação. Depois de almoçar, lembre-se de organizar o seu espaço para que outras
pessoas possam utilizá-lo.
QUADRAS E OUTROS ESPAÇOS
A interação nas brincadeiras promove alegrias e prazeres, mas também exige
respeito às regras e às decisões definidas de forma democrática, em Assembleia,
sobre o uso do espaço.
As quadras, os “paredões” e as mesas de pingue-pongue e de pebolim devem ser
utilizados de acordo com o rodízio estabelecido pelos alunos por meio da votação
das propostas apresentadas pelas classes de 2º a 5º ano. Você deve respeitar essa

regulamentação, bem como a preservação de um espírito esportivo, que inclua o
respeito ao adversário, o cumprimento dos horários e das regras dos jogos.
Os jogos com bola, exceto o “paredão”, devem ocorrer apenas nas quadras e na
prainha. No entanto, na prainha poderão ser usadas apenas bolas de espuma ou de
pano. Fique atento(a) às restrições quanto ao uso de determinados espaços, como as
rampas, onde se deve andar e não correr.
Você pode participar de qualquer uma das brincadeiras, desde que respeite as
regras de cada uma delas, assim como as decisões de Assembleia, as habilidades dos
participantes e as orientações dos assistentes responsáveis pelas atividades.
Você pode também utilizar os diversos materiais disponíveis para as brincadeiras.
Lembre-se de que a sua presença é muito importante para que todos possam brincar.
Portanto, faça a sua parte, e, se necessário, ajude o colega a fazer o mesmo. Não se
esqueça de guardar os brinquedos no local combinado depois de usá-los.
ELEVADORES
Você só poderá usar os elevadores da Escola na companhia de um adulto.
ROUPAS ADEQUADAS
O uniforme na Móbile é opcional. Caso prefira não utilizar o uniforme, escolha
sempre roupas confortáveis para brincar, sentar-se em roda, utilizar tinta e cola,
e participar de todas as atividades que a Escola oferece durante as aulas e nos
momentos de intervalo.
Para as aulas de Educação Física, você sempre precisará calçar tênis e meia e usar
roupas adequadas à prática esportiva. Caso tenha o cabelo longo, é preciso prendê-lo.

Bom ano para vocês!
Escola Móbile

