
Com o objetivo de estreitarmos a parceria família e escola e termos uma excelente convivência ao longo do ano que 
se inicia, seguem algumas informações importantes para o acerto mútuo.

I-HORÁRIOS OFERECIDOS
Oferecemos horários nos turnos, manhã e tarde e, também, a possibilidade do horário Integral. Disponíveis na secre-
taria de cada unidade da rede Futuro Vip.

II-REGRAS PARA UMA BOA CONVIVÊNCIA
A comunicação se dá por meio de circulares e bilhetes na agenda do aluno.

ENCONTRO COM RESPONSÁVEIS

Com o objetivo de sempre partilhar a ação educativa com as famílias, o Futuro Vip promove alguns encontros, tais 
como:

• Reunião de pais

Abertura do ano letivo; fechamento do semestre e escola aberta.

• Encontros agendados

A família ou a escola pode solicitar um encontro para tratar de aspectos ligados ao desenvolvimento do aluno. Desta 
forma, família e escola firmarão acordos com o objetivo de promover o aluno em suas habilidades.

ENCONTRO COM RESPONSÁVEIS

Para o pleno desenvolvimento do aluno, é importante observar sua assiduidade/ pontualidade nas atividades pedagó-
gicas oferecidas. Em caso, de constantes atrasos e/ ou faltas, a coordenação entrará em contato com a família, para 
que possam encontrar juntos, uma solução que acabe com os atrasos, tão prejudiciais ao saudável desenvolvimento 
do aluno.

Obs.: Segundo a Lei de Diretrizes e Bases NÃO há abono de faltas. O atestado justifica as mesmas em necessidades fu-
turas.O aluno poderá ter 25% de faltas, já estando incluídas faltas por doenças ou quaisquer outros motivos. Importante 
ressaltar que toda falta impacta negativamente no processo de aprendizagem do aluno.

USO DO UNIFORME

Educação Infantil e Fundamental I

• Blusa do colégio, bermuda / short saia do colégio;

• Uniforme de inverno: calça comprida do colégio e casaco do colégio

Usar rigorosamente o uniforme, respeitando seus padrões, de acordo com modelos fornecidos pelo Futuro Vip, não será 
permitido o uso de chinelo na escola.

USO DE ELETRÔNICOS E CELULAR

É vetada a utilização de eletrônicos e celular, pois a instituição não se responsabiliza por perdas ou danos.  No caso 
do celular, a comunicação no período escolar deverá ser feita via coordenação da unidade.

MATERIAL

INFORMATIVO - FASE I / 2020
(Maternal I ao 5º ano) 



É imprescindível que o aluno tenha o material didático completo para que possa acompanhar as aulas (livros do sis-
tema de ensino, livros paradidáticos, caderno, lápis, borracha etc., isto é, o necessário para o estar “confortável” no 
processo de aprendizagem..

A lista com os 3 livros paradidáticos, um para cada trimestre, 2º ao 5º, será entregue na reunião inicial de pais. Os 
livros serão vendidos na secretaria da escola.

O 1º ano trabalha com a CIRANDA, onde cada aluno adquire um livro ou dois livros. O(s) título(s) do(s) livro(s) será (ão) 
entregue(s) na reunião inicial de pais. Os livros serão vendidos na loja virtual do Futuro Vip..

III – AULA –PASSEIO
Planejadas de acordo com os projetos ou conteúdos trabalhados. São aulas vivas nas quais os alunos estudam e 
conhecem mais profundamente o seu meio e têm a possibilidade de contribuir para a construção coletiva do conhe-
cimento. 

• Acontecerão em cada semestre, logo, teremos duas no ano.

• Não haverá aula para os alunos que não participarem da aula-passeio, pois a mesma é uma aula, apenas fora 
do espaço escolar.

• Cada aluno deverá levar o seu lanche.

• O pagamento do evento deverá ser feito na secretaria, em espécie e, NÃO aceitaremos após a data limite.

IV- COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
A comemoração de aniversário só será permitida mediante à solicitação, pelo responsável, com pelo menos uma 
semana de antecedência, na  coordenação da Fase 1. Caso já tenha algum agendamento de aniversariante no dia, o 
responsável escolherá outra data. A arrumação da mesa do bolo e do que for levado é de responsabilidade da FAMÍ-
LIA. Lembramos que não é um dia de “festa” e, sim, um momento de confraternizar com os amigos da turma. O aluno 
só poderá levar 3 adultos para a comemoração mais  o bolo, a bebida e alguns quitutes. Não é permitido utilizar a 
cozinha para nenhuma preparação de alimentos e/ou armazenamento, assim como, recreação, mágico, personagens 
vivos e nem decoração, lembramos que o tempo para a comemoração é de no máximo 45 min.

IMPORTANTE: SÓ DISTRIBUÍMOS CONVITES DE ANIVERSÁRIO SE, A FAMÍLIA, ENVIAR PARA TODOS OS ALUNOS DA 
TURMA.

Local: refeitório/sala

Horário: cada unidade terá o seu horário.

V- INTEGRAL
Os alunos do Integral, Educação Infantil, devem ter na mochila uma muda de uniforme para troca após o banho.

Para os alunos do Fundamental I, 1º ao 5º, não teremos banho.

VI- AVALIAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL

A avaliação na Educação Infantil ocorre no dia a dia, em cada ação, em cada conquista, em cada desafio, enfim, em 
tudo que o aluno realiza.



Para que as famílias acompanhem o processo de aprendizagem, ao final de cada semestre, terão acesso a uma ficha 
individual de avaliação, devidamente, preenchida pela professora com registro das conquistas, das reações, dos hábi-
tos alimentares, das brincadeiras preferidas e vários outros detalhes.

1º ANO AO 5º ANO

A avaliação tem o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno, possibilitando correções de 
rumo e progresso nos campos cognitivo, afetivo e social.

As avaliações ocorrem com datas marcadas, conforme calendário que seguirá no início das aulas.

Ao longo do trimestre, o aluno realizará duas avaliações, das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Inglês, Mate-
mática, História, Geografia e Ciências.

OBS: O aluno que faltar a AVALIAÇÃO tem direito a 2ª chamada que acontecerá no dia em que o aluno retornar após o pro-
blema que levou à falta. NÃO HÁ PROVA DE 3ª CHAMADA.

Os resultados da avaliação, são expressos em notas de 0 (zero) a 10 (dez) resultantes de AV1 e AV2, conforme cálculo 
abaixo:

Média Trimestral (MT) = AV1 + AV2≥ 6,0
                                             2

Para os alunos que não obtiverem média igual ou superior a 6,0 (seis) será dada a oportunidade da recuperaçãopara-
lela ao final, dos 1º e 2º trimestres.

Após a prova de recuperação paralela, teremos o novo cálculo da média:

MT + AVRec
        2

A “média anual” assim é obtida:

Média Anual (MA) = M1º TRI +M2º Tri + M3º TRI = 6,0

                                                                  3

APROVAÇÃO

É considerado aprovado o aluno que, ao final do 3º trimestre, obtiver frequência anual igual ou superior a 75% e média 
anual (MA) igual ou superior a 6,0 (seis), em todas as disciplinas.

O aluno que, ao final do 3º trimestre, obtiver:

MA (média anual) inferior a 6,0 será encaminhado à RECUPERAÇÃO FINAL (PF).

A RF (RECUPERAÇÃO FINAL) acontecerá após o 3º trimestre e consistirá de uma prova sobre o conteúdo desenvol-
vido.

É considerado aprovado o aluno que, após a RF (Recuperação Final), obtiver a seguinte Média Final (MF).

MF = MA + PF≥ 5,0
                 2



VII– APLICATIVO:
Baixar o aplicativo Futuro Vip

1- Faça o login com MATRÍCULA e a SENHA do(a) aluno(a); (ambos são iguais).

2- É possível verificar: boletim, boletos, segurança (se precisar da troca de senha).

COMO SOMOS UMA REDE, ALGUNS TÓPICOS, PODEM SOFRER 
ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO DAS PECULIARIDADES LOCAIS E 

REGIONAIS DE CADA UNIDADE. 

Importante agradecer a confiança de todas as famílias que compartilham os ideais do Futuro Vip e dizer que 
seus filhos, nossos alunos, sempre serão acolhidos por uma equipe comprometida, atualizada e disposta a 

cumprir a “bela missão” de ajudar a transformá-los em cidadãos conscientes.

Direção da Rede Futuro Vip
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