
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO DE AULA 

• Manhã: 7h30min às 12 horas 

• Tarde: 13h15min às 17h45min 

Obs.: Durante o período de adaptação, o horário é reduzido e comunicado pela professora na primeira 

reunião, no mês de fevereiro. 

 

ORGANIZAÇÃO 

Entrada e Saída da Escola 

Os horários acima indicados correspondem ao período oficial de início e término das atividades letivas.  

Saídas antecipadas, sempre que possível, devem ser notificadas previamente. Quando não for possível antecipar, o 

Responsável deve se dirigir à Recepção, solicitar a dispensa e aguardar a criança no local.  

O aluno só será liberado pela escola acompanhado pelo Responsável devidamente identificado. A liberação na 

portaria, nestes casos, ocorre mediante apresentação ao guarda de autorização oficial da escola assinada pela 

Coordenação, Supervisão Escolar ou Orientação Educacional. 

Após o horário oficial de saída, a permanência do aluno na escola é de responsabilidade da família. Nos casos de 

permanência do aluno após o horário de saída que passem a ocorrer com frequência, a família será convidada a 

contratar o Serviço de Turno Inverso na modalidade Extensão. 

 

Acesso às Instalações Escolares 

A entrada e saída de pedestres se dá pelas portarias da Rua Mali e da Rua Alberto Silva. A liberação das catracas de 

acesso é feita através de cartão de identificação (crachá) personalizado e intransferível fornecido pela escola. O 

crachá também é necessário para retirada de livros na Biblioteca. 

Em caso de perda ou extravio do crachá, a reposição terá o custo de R$ 60,00. 
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Aluno ou Responsável que não portar seu cartão pessoal (crachá) deverá fazer registro na portaria, aguardando 

liberação da equipe de segurança ou da Coordenação para ingressar na escola. 

A entrada e saída de veículos se dá pelo Acesso Charrua, salvo exceções autorizadas pela Direção, com uso do adesivo 

fornecido pela escola, respeitando regras e horários divulgados neste guia em capítulo posterior. 

Os Responsáveis da Educação Infantil podem levar seus filhos até a porta da sala de aula no horário de entrada e buscá-

los no horário de saída, respeitando as sinalizações de circulação presentes no ambiente escolar.  

O deslocamento do Responsável até a sala de aula fora dos horários e entrada e saída só é possível com autorização 

obtida na Recepção e acompanhamento por funcionário da escola. 

Enquanto durar o decreto de Estado de Calamidade, a entrada e circulação nas dependências da escola estão restritas 

aos estudantes e colaboradores. 

 

Uniforme 

O aluno deve comparecer diariamente uniformizado, utilizando exclusivamente peças da linha oficial da escola nos 

modelos e cores produzidos pelas empresas autorizadas. Sempre que o aluno comparecer sem o uniforme, a família 

será notificada. Havendo sucessivas ocorrências, a família será contatada pela escola para conversar pessoalmente 

sobre o assunto e buscar a melhor solução. 

A escola proporciona as seguintes opções em sua Linha Oficial: calça de abrigo, corsário, bermuda e legging (azul 

marinho); diferentes modelos de casaco, jaqueta e moletom; camisetas regata, manga curta ou comprida nas cores 

branca, cinza, azul claro e azul escuro. Alunos do 9º ano e do Ensino Médio podem utilizar calça jeans azul escuro. 

Nas atividades escolares o aluno deve usar exclusivamente tênis (de qualquer cor ou marca).  

Variações aceitas: Camisetas de eventos da escola; uniformes das atividades extracurriculares da escola; meias-calças 

aparentes nas cores branco ou azul marinho; acessórios (toucas, mantas, etc.) sem a marca da escola nos dias de muito 

frio. 

Peças que NÃO são aceitas: Calça legging e meias-calças aparentes coloridas; uniformes de times de futebol e 

agremiações esportivas externas à escola; sandálias, chinelos, sapatilhas e quaisquer outros calçados que não sejam 

tênis esportivos; quaisquer peças que não sejam compatíveis com a linha oficial do Colégio Santa Dorotéia. 

 

Identificação dos Materiais 

Todos os materiais do aluno, inclusive peças do uniforme e objetos trazidos à escola (como potes de lanche e 

brinquedos), devem ser identificados de forma clara com o nome da criança. 

 

Comunicação Família-Escola 

A escola disponibiliza os seguintes meios para a comunicação: 

- Agenda digital no aplicativo Doroteia, de acesso via smartphone, através do qual a família pode acompanhar 

comunicados e eventos, além de outras facilidades. 

- A plataforma digital Google Classroom 

- Contato via e-mail  

- Contato telefônico  

É fundamental que a família informe à escola os telefones e e-mails atualizados dos responsáveis.  
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Materiais de Uso Diário 

Mochila pequena com uma muda de roupa reserva e um pacote de lenços umedecidos. Enquanto necessário, diante 

do período de calamidade pública, a escola informará à família quais as peças de proteção (como máscaras) e materiais 

previstos no protocolo de segurança e saúde.  

 

Lanche 

Sugerimos que cada aluno tenha na lancheira: 1 toalha ou guardanapo, 1 garfinho ou colher; 1 pote pequeno com 

frutas, 1 pote com lanche saudável, 1 suco ou iogurte. Todas as peças devem estar identificadas com o nome da criança. 

 

Saídas de Estudo ou Recreativas 

A vivência é algo que que marca profundamente a construção do conhecimento. Assim, são organizadas saídas de 

estudos focadas nos objetivos pedagógicos e de socialização. 

Toda e qualquer saída é comunicada previamente e a participação do aluno fica condicionada ao pagamento das 

eventuais despesas (na Central de Atendimento Doroteia) e à autorização dos pais. 

 

Comemoração de Aniversário 

A festa de aniversário em sala de aula é opcional. Se a família optar por comemorar no Colégio, deve combinar com a 

Professora os detalhes para realização do festejo na sala de aula, respeitando as regras estabelecidas pela escola. 

 

Atendimento aos Pais por Professores e Setores 

As professoras titulares, os especialistas e os profissionais dos setores de Supervisão Escolar (SSE), Orientação 

Educacional (SOE), Coordenação e Atendimento Educacional Especial estão à disposição para quaisquer 

esclarecimentos, orientações e diálogo sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento do aluno.  

Para que a família possa ser atendida da melhor forma, o encontro deve ser agendado com antecedência. Os 

atendimentos serão feitos, preferencialmente, em encontros on-line (pelo Google Meet, por exemplo). 

 

Participação da Família 

Mais que estar presente, acreditamos que a família deva estar envolvida com o que acontece na escola. Assim, é 

fundamental a participação na vida escolar do estudante, principalmente durante a Educação Infantil. 

A fim de que a relação família-escola seja a mais saudável e significativa possível, proporcionamos diversos momentos, 

ao longo do ano, para estreitar essa relação, como reuniões coletivas, atendimentos individuais, exposições trabalhos, 

vivências, de projetos, entre outros. 

 

Proposta Pedagógica 

Durante a Educação Infantil o Santa Doroteia trabalha com a Pedagogia de Projetos, ou seja, a partir de um “assunto” 

serão trabalhados, de maneira interdisciplinar, os Campos de Experiências (o Eu, o Outro e o Nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações) definidos pela BNCC – Base Nacional Comum Curricular.  
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A partir disso as crianças terão a possibilidade de desenvolver, de maneira significativa e saudável, os seus aspectos 

emocionais, físicos, cognitivos e sociais. Por meio do brincar e da interação com o outro, as crianças vão se constituindo 

como sujeitos, ou seja, se reconhecem enquanto crianças e compreendem o lugar que ocupam nos contextos em que 

estão inseridas. 

Dessa forma, é possível oportunizar a elas diferentes vivências e, consequentemente, aprendizagens mais 

significativas, visando o respeito e a garantia dos seguintes direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

Durante a vigência do ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, decretado por motivo de saúde ou qualquer outro, as 

atividades presenciais poderão ser substituídas pelo Regime Especial de Atividades Não Presenciais, por meio de 

tecnologia de informação e metodologias próprias ou por meio de atividades combinadas, sendo  parte do conteúdo e 

carga horária serão trabalhados por meio do Regime Especial de Aulas Não Presenciais e parte no regime presencial, 

observado os Pareceres do Conselho Nacional de Educação. 

 

Tema de Casa 

Desde o Maternal as crianças da Educação Infantil são incentivadas a realizar algumas atividades com suas famílias. 

Esses momentos são importantes para que os pais possam acompanhar os projetos que estão sendo realizados, bem 

como o desenvolvimento dos seus filhos. 

Durante o Jardim B essas atividades são mais frequentes a fim de que a criança se acostume, progressivamente, com 

o “tema de casa”, que será diário no 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Avaliação 

A avaliação na Educação Infantil ocorre diariamente: a partir de experiências pedagógicas diversas, o professor 

consegue perceber todo o processo de aprendizagem da criança e, assim, fazer as devidas intervenções visando o seu 

desenvolvimento integral e saudável.  

Constantemente as experiências serão expostas nos murais do saguão da escola e no site do Colégio a fim de que as 

famílias possam apreciar esses momentos. 

Além disso, semestralmente será entregue, após reunião com os pais, o parecer de desenvolvimento da criança, bem 

como algumas das atividades realizadas nesse período. 

 

Uso da Biblioteca 

Durante o Maternal e o Jardim A os alunos podem retirar (empréstimo) livros de literatura do acervo da sala de aula a 

fim de despertar e aprimorar o gosto pela leitura desde cedo.  

No Jardim B, as crianças começam a retirar os livros na biblioteca, visando mais autonomia e responsabilidade tanto 

nos deslocamentos pelo Colégio, quanto no ato em si de realizar um empréstimo (com uso do crachá). 

 

AULAS ESPECIALIZADAS 

As aulas especializadas são planejadas e executadas por professores com formação específica em cada área, 

atendendo as necessidades e interesses de cada faixa etária ao longo dos diferentes anos. 
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Aulas 
Maternal 

A 
Maternal 

B 
Jardim 

A 
Jardim 

B 

Música e Expressão 
Apresenta aos alunos noções básicas dos elementos que compõe 
as melodias, harmonia, os ritmos, bem como instrumentos 
musicais e canções alusivas aos projetos trabalhados em sala de 
aula. Além disso, possibilita às crianças expressarem-se por meio 
dos sons e do silêncio de maneira espontânea e dirigida, visando o 
seu autoconhecimento e o conhecimento do outro. 

X X X X 

Contação e Imaginação 
Propicia o encantamento pelo mundo das histórias de forma lúdica, 
em ambiente adequado e divertido, incentivando a imaginação e o 
prazer pela leitura e contação espontânea. 

X X X X 

Corpo e Movimento 
Oportuniza trabalhar com a expressão corporal, desenvolvendo 
aspectos específicos da motricidade e possibilitando o 
autoconhecimento, a educação da sensibilidade e das formas de 
comunicação. Por meio de jogos teatrais, dinâmicas corporais e 
brincadeiras se estabelece uma íntima relação com o outro, com o 
que nos cerca e com a expressão do próprio individuo, 
desenvolvendo autonomia, cooperação e criatividade. 

X X X X 

English Fun 
Apresenta aos alunos uma nova cultura mediante a interação com 
o idioma, ampliando o vocabulário e desenvolvendo a oralidade 
nas situações cotidianas, de forma divertida. 

  X X 

 

 

ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 

Regras de Utilização 

O Colégio Santa Doroteia disponibiliza sua área de embarque e desembarque (Acesso Charrua), oferecendo segurança 

e conforto nos horários de entrada e saída de alunos. 

Para utilizar o Acesso Charrua, é necessário o cadastramento dos veículos de pais ou responsáveis na CAD - Central de 

Atendimento Doroteia, retirando o adesivo de utilização. Pedimos que o Responsável informe a placa do veículo, a 

turma do aluno e se há uso de cadeirinha. O adesivo é renovado a cada ano. 

REGRA FUNDAMENTAL: Se família optar pelo Acesso Charrua, esta deve ser sempre a porta de entrada e saída da 

criança. O controle de alunos será feito mediante listagem emitida a partir da opção dos responsáveis. Assim, a família 

deve evitar retirar a criança pelas demais portarias. Isso inviabiliza a segurança e controle por parte da escola. Só há 

exceção nos casos de saída antecipada comunicada previamente ou autorizada pelos setores. 

Desembarque – 7h às 7h25min (manhã) / 12h45min às 13h10min (tarde) 

Na área coberta de embarque/desembarque, a equipe do Santa Doroteia faz o desembarque da criança, auxiliando na 

retirada do material (mochila, lancheira). Assim, é importante que os materiais já estejam à mão. O aluno será 

conduzido por um dos auxiliares à sala de aula. 

Embarque – 12 h (manhã) / 17h40min (tarde) 

Os alunos dirigem-se à área coberta do Acesso Charrua e aguardam a chegada dos responsáveis. O embarque é feito 

com apoio da equipe de auxiliares. 

Os motoristas não devem desembarcar do veículo. A equipe está treinada e preparada para fazer essa movimentação 

de forma atenciosa, segura e ágil. 
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Lembramos que não se trata de um estacionamento. É um acesso exclusivo para embarque e desembarque de alunos. 

A área disponível para estacionamento, por ser de pequeno porte, é destinada aos professores e funcionários, que 

possuem vagas definidas. 

 

IMPORTANTE 

Saúde e bem-estar / Área Protegida 

Para segurança de todos e seguindo as recomendações do Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade 

Brasileira de Pediatria, a escola somente ministra medicamentos enviados pela família acompanhados pela prescrição 

médica.  

O Centro de Saúde e Bem-estar é um espaço para acolhimento do aluno quando estiver indisposto e para prestação 

de primeiros socorros com procedimentos básicos e sem uso de medicamentos (compressas, curativos, etc.). Sempre 

que a o aluno precisar de cuidados, a família será notificada. 

Para situações maior gravidade, o Colégio proporciona atendimento de saúde emergencial com socorro em UTI móvel 

e remoção, em casos necessários, para hospital de convênio do aluno ou da rede pública, mediante contato com a 

família. 

Os dados pessoais sensíveis relacionados à saúde, coletados através de formulário a ser preenchido pelo responsável, 

bem como aqueles coletados no Atendimento do Centro de Bem-estar ou fornecidos pelo próprio estudante, têm por 

finalidade o atendimento emergencial. 

 

Objetos de valor 

O Colégio não se responsabiliza por objetos pessoais (joias, celulares, aparelhos e brinquedos eletrônicos, etc.). Desta 

forma, solicitamos que os mesmos não sejam trazidos para a escola. 

 

Segurança 

O Colégio possui sistema eletrônico de controle de acessos nas portarias e vigilância interna e externa, abrangendo o 

entorno da escola nos horários de entrada e saída. 

 

Proteção de Dados 

O Colégio Santa Doroteia, como controlador e operador, realiza o tratamento de dados pessoais dos estudantes e seus 

responsáveis para atendimento das finalidades, e tem por objeto a prestação de serviços educacionais. Assim, 

empregará seus melhores esforços para proteção dos dados pessoais e sensíveis, adotando as medidas de proteção 

administrativa e técnica necessárias e disponíveis à época, aplicáveis a seus colaboradores e exigindo de seus 

fornecedores o mesmo nível de governança de dados, com base em melhores práticas de mercado. 

 

 

 

 

 

 



 7 COLÉGIO SANTA DOROTEIA – PORTO ALEGRE – RS – GUIA INFORMATIVO 2021 – EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

 

 

O Colégio Santa Doroteia de Porto Alegre faz parte das 

Comunidades Educativas fundadas e mantidas pelas Irmãs de 

Santa Doroteia do Brasil, cuja fundadora é 

Santa Paula Frassinetti. 

No contexto atual e sob a intuição de Santa Paula, EDUCAR, 

PARA NÓS, significa: 

«deixar-nos possuir pela pedagogia do Evangelho para ajudar o 
homem a descobrir que é amado por Deus; a crescer como 
pessoa até a plena maturidade em Cristo.» 

(Const. art 26) 
 

 

 

 

 

Congregação de Santa Doroteia do Brasil Sul 

Rua Mali, 405 - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - RS - Fones: (51) 3340-7908 e 3015-9800 

santadoroteia-rs.com.br / colegio@santadoroteia-rs.com.br 

 


