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Manual da Família 2021
Este Manual foi desenvolvido para facilitar o entendimento sobre alguns temas, assim como
ajudar a organização da família quanto aos processos da rotina escolar.
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QUEM SOMOS

NOSSO PROPÓSITO

Uma escola INOVADORA, que traz na sua essência
a busca constante pelo desenvolvimento integral de
cada estudante de forma SINGULAR, utilizando
metodologias que favoreçam o despertar do
conhecimento em todos os estágios da vida acadêmica
em um ambiente FAMILIAR e de princípios, tendo a
parceria da família em todo o processo.

SEMENTES
Servir
Amar
Conscientizar

Servir as famílias com amor, despertando
o interesse pelo conhecimento por meio
de uma educação de qualidade,
inovadora e participativa, em um
ambiente acolhedor e de princípios.

É UMA ALEGRIA TER VOCÊ
EM NOSSA FAMÍLIA.
QUE TENHAMOS UM 2021
PRÓSPERO, REPLETO DE
APRENDIZADOS!

LISTA DE MATERIAIS

G1

Muito mais que uma lista!
Os materiais são elementos que apoiam novas criações.

G2

G3

G4

Clique na imagem da turma para
acessar a lista.

G5

LISTA DE MATERIAIS

1º AO 5º ANO

Muito além de uma lista!
Uma oportunidade de exercitar o consumo consciente.

6º AO 9º ANO

MÉDIO

Clique na imagem da turma para
acessar a lista.

MATERIAL DIDÁTICO
G3 AO 5º ANO
Os materiais didáticos do SAE Digital contribuem para o
desenvolvimento humano e global

dos estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental Anos Iniciais.

MATERIAL DIDÁTICO
6º ANO AO ENSINO MÉDIO
Todos os conteúdos em um só lugar,
com linguagem e práticas pedagógicas
adequadas aos nativos digitais e
plano de estudos personalizado
para as necessidades e dificuldades
de cada estudante.
Com o Geekie One,
todo mundo brilha junto!

MATERIAL DIDÁTICO

LINK
ESPECIFICAÇÕES
CHROMEBOOK

LINK
AQUISIÇÃO
MATERIAL

LINK
AQUISIÇÃO
MATERIAL

LINK
AQUISIÇÃO
MATERIAL

LINK
AQUISIÇÃO
MATERIAL

6º ANO

7º ANO

8º ANO

9º ANO

LINK
AQUISIÇÃO
MATERIAL

LINK
AQUISIÇÃO
MATERIAL

LINK
AQUISIÇÃO
MATERIAL

1º ANO
MÉDIO

2º ANO
MÉDIO

3º ANO
MÉDIO

MATERIAL DIDÁTICO
SOCIOEMOCIONAL - G3 AO 9º ANO
Nós acreditamos que a Educação necessita
ir além da formação acadêmica do estudante.
Para ser integral, deve também abordar

aspectos socioemocionais

para possibilitar que o estudante
compreenda o mundo ao seu redor,
tenha consciência de seu papel
na sociedade e construa
seu projeto de vida.

UNIFORME

O uso desenvolve nos estudantes
um sentimento de pertencimento ao grupo,
fundamental em seu desenvolvimento psicossocial.

Alluri

Bella
Itália

Clique nas camisetas para acessar o
site de nossos parceiros

TRANSPORTE

Parceiros e facilitadores do nosso dia a dia!

Entre em contato e você será direcionado ao
transportador que atende sua região.

2727-3149
99974-3973 / 99643-9591
Tio Sérgio e Tia Angélica

CANTINA

Os valores referentes aos produtos e
serviços serão enviados posteriormente em
nosso aplicativo.

HORÁRIOS

Para o bom funcionamento do nosso
dia a dia, pedimos a colaboração das famílias no
cumprimento dos horários abaixo.

UNIDADE BAMBINOS

UNIDADE SOTER

Entrada Manhã - 7h30

Entrada Manhã - 7h30

(abertura do portão às 7h15)

Saída Manhã - 11h50

(abertura do portão às 11h50)

(abertura do portão às 7h15)

(abertura do portão às 11h45)

Entrada Tarde - 13h30
(abertura do portão às 13h15)

Saída Tarde - 17h50
(abertura do portão às 17h45)

Saída Manhã - 12h

Entrada Tarde - 13h30
(abertura do portão às 13h15)

Saída Tarde - 18h

(abertura do portão às 17h50)

Dias e horários de 6ª e 7ª aula serão
disponibilizados no início do ano letivo.
Tolerância de atraso - 10 minutos

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO

Maior efetividade, assertividade e qualidade
na comunicação Família x Escola.

APP BAMBINOS
SOTER MOBILE
BAMBINOS

Clique na loja acima e faça
o download do nosso aplicativo.

ESTUDANTES NOVOS
O CADASTRO SERÁ REALIZADO
NO INÍCIO DO ANO LETIVO.

11 97140-5613
SOTER

11 99532-3118

CALENDÁRIO

CALENDÁRIO 2021
Clicando na imagem ao lado você será
direcionado ao nosso Calendário 2021.
Lá está nossa programação de todo ano
letivo, incluindo reuniões, eventos e festas.
O retorno às aulas será dia 21/01/21 de forma online ou
presencial. Será encaminhado antes do início do ano letivo o
convite para o Encontro com as Famílias 2021.

EVENTOS E FESTIVIDADES

Nosso calendário de eventos está embarcado no calendário 2021,
que está disponível na imagem acima.
Seguindo os princípios que acreditamos para uma educação baseada em valores
éticos e morais e de acordo com os princípios filosóficos da escola,
não realizamos alguns tipos de eventos/festas, tais como:
Carnaval, Cosme e Damião, Festa Junina e Halloween.

DEMAIS ASSUNTOS
ANIVERSÁRIO
Quem pode?
Estudantes do Infantil ao 5º Ano
O que pedimos?
Avisar com 3 dias de antecedência;
Bolo e bebida em embalagens individuais.
Não é possível:
Participação de familiares;
Entrega de convites e Decoração da sala;
Estudantes de outras turmas (exceto irmãos).

MONITORAMENTO
Todas as unidades possuem
sistema de monitoramento
interno.
As imagens são de uso exclusivo
da instituição, exceto quando
solicitadas pelos órgãos
competentes.

DEMAIS ASSUNTOS
MEDICAMENTOS
A escola não poderá ministrar nenhuma
medicação aos estudantes, exceto aos
que estiverem em tratamento contínuo
por solicitação médica.
Nestes casos, o medicamento deverá vir
de casa acompanhado do receituário
carimbado.
Estudantes que contraírem algum tipo de
doença infecto-contagiosa deverão
permanecer em casa durante o período
de recuperação (é necessário
apresentar atestado médico).

DISPENSA DE
ATIVIDADE FÍSICA
Os estudantes que possuem alguma
condição de saúde que não permita
a execução de atividades físicas
deverão entregar atestado de dispensa
das práticas de Educação física,
Atividades complementares e
Treinamentos esportivos.
A não entrega do atestado
subentende-se que o estudante está
apto para as praticas acima, assim,
a escola se exime de qualquer
responsabilidade por incidentes
provenientes da inaptidão física .

RENDIMENTO
ESCOLAR

VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO
A verificação de rendimento escolar é aplicada aos estudantes de
2º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio.

VALIDAÇÃO DE APRENDIZAGEM
São utilizados diversos instrumentos que identificam e analisam a evolução, o rendimento e as modificações do
estudante, confirmando a construção do conhecimento, o que promove a melhoria contínua do desempenho e
apresenta o resultado do processo de aprendizagem.
Estas validações têm valor de 0 a 10 pontos e são aplicadas ao longo do bimestre.

GEEKIE TESTE
O Geekie Teste é aplicado com o objetivo de verificar como os estudantes (6º Ano ao
3º Ensino Médio) estão desenvolvendo habilidades e competências, de acordo com indicadores
nacionais, além de fornecer dados para elaboração de planos de ação, para que aumentem seu
nível de proficiência nos aspectos avaliados.
Por não ter uma relação direta com o sequenciamento do conteúdo, não é atribuída nota ao
Geekie Teste, porém, seu resultado será fundamental para que possamos proporcionar aos
estudantes oportunidades cada vez melhores para o seu desenvolvimento.

AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA

RENDIMENTO
ESCOLAR
MÉDIA BIMESTRAL E FINAL

Será permitida a realização de Avaliação substitutiva para o
estudante que apresentar atestado médico ou óbito,
justificando sua ausência no dia da validação no prazo de
1 dia útil após aplicação da mesma.

A composição das notas do bimestre é feita por
meio de validações de aprendizagem.
Considera-se satisfatória a média 6.0.
Ao final do ano letivo, os estudantes que
alcançarem a média final de 6.0 ou superior
estarão promovidos.

RECUPERAÇÃO PARALELA E FINAL
Os estudantes que não atingirem a média
satisfatória bimestral serão encaminhados para a
recuperação paralela no contraturno. Da mesma
forma, os que estiverem com média final abaixo
do esperado, passarão por recuperação final
com possibilidade de atingir a média 6.0.

FREQUÊNCIA
É necessário uma frequência mínima de 75% para a promoção.

REGIMENTO
ESCOLAR

DIREITOS E DEVERES
Para conseguir uma harmonia
na convivência
e desenvolver o potencial de
cada estudante
é necessário que alguns
procedimentos aconteçam.
Clicando na imagem ao lado
você terá acesso aos
direitos e deveres dos
estudantes constantes em nosso
Regimento Escolar 2021.

FAMILIAR - SINGULAR - INOVADORA

