
                       INFORMAÇÕES PARA O ANO LETIVO DE 2020 

Estamos chegando para mais um Ano Letivo. É uma benção poder contar com a parceria de vocês. 

Apresentamos abaixo, conforme já informado, as novas diretrizes da escola.  

Para 2020 teremos os agrupamentos reorganizados e com novos integrantes na equipe, que serão devidamente 

apresentados em momento oportuno. 

ROTINAS DA ESCOLA: 

 

• Horário de Entrada e Saída 

 

- Matutino: 7h30 às 11h30 

- Vespertino: 13h30 às 18h 

- Integral I : 7h30 às 16h 

- Integral II: 7h30 ás 18h 

 

• Não ofereceremos a opção de Semi Integral. 

• Tolerância máxima para entrada será de 30 minutos e para Saída permanecerá de 30 minutos. 

• A partir do horário de tolerância máxima acima citado não será permitida, sob nenhuma hipótese, a 

entrada na escola, uma vez que atrasos comprometem a atenção das crianças que já estão em sala de 

aula e a rotina dos profissionais que atendem as crianças. 

• Caso a criança precise estar na escola antes do seu turno, no caso de vespertino, ou após o seu horário 

de saída, será cobrada taxa adicional conforme Tabela de Preços vigente no momento da permanência. 

Lembrando que caso precise chegar antes do seu turno, o horário do turno anterior deve ser observado. 

• A saída da criança fora do horário deverá ser comunicada à secretaria e os pais ou responsáveis devem 

assinar o termo de saída da criança. O documento está disponível com as professoras e também na 

secretaria da escola. 

• Caso os pais necessitem levar a criança ao médico devem buscar a criança e não haverá possibilidade 

de retorno a escola, bem como não haverá possibilidade de entrada fora do horário de entrada, somente 

para almoço e permanência para o restante do turno. 

• Não será permitida visitas de familiares, sob nenhuma hipótese, durante a permanência da criança, uma 

vez que a tira da rotina da escola. 

• Mês de Julho os professores entrarão de férias, portanto os alunos terão apenas Colônia de Férias. Não 

tomarão banho. O Conselho Municipal de Educação e SINPRO nos orienta fechar de 01 a 31 de Julho, 

porém devido aos pais que não entram de férias neste período manteremos aberto, com estagiárias, e 

será acrescido no valor da mensalidade o valor de R$ 100,00 neste período, para aqueles que estiverem 

frequentando o mês.  

• Tanto para Julho como Janeiro e Dezembro e o horário máximo de saída será as 17h30, com tolerância 

máxima de 30 (trinta) minutos. Após este horário será cobrada tarifa extra, conforme Tabela de Preço 

vigente no momento da permanência. 

• Para 2020 teremos somente aulas no turno Matutino, devido ao número de crianças até o momento. O 

período da tarde, para turno Integral, será de atividades lúdicas. 

• O banho será oferecido somente para o turno Integral. Neste caso a criança permanecerá com seu 

uniforme, salvo esteja este esteja molhado ou sujo com fezes ou urina. Não será lavada a cabeça da 

criança. 

• O material escolar deve ser entregue em sua totalidade até 15/01/2020, incluindo os livros didáticos. 

Não será permitida a permanência da criança em sala de atividades sem o devido material, uma vez que 

a criança se sente constrangida em não ter o material para trabalhar junto dos colegas. 

Entrada Matutino a partir das 7h da manhã 



• Os pais devem estar atentos a entrega das atividades de casa, que são sempre entregues na segunda-

feira, ou dia útil posterior, em caso de feriados. A entrega fora da data interfere na rotina das 

professoras. 

• Enviar cópia ou escaneado ou pedir para secretaria escanear os documentos pessoais dos responsáveis 

e das crianças (RG e CPF), comprovante atualizado de endereço, carteira de vacinação, ainda que já 

tenham entregue. 

 

UNIFORME OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE 

• Uso do uniforme completo (short e camiseta) é obrigatório. Não será permitida a entrada da criança 

com uniforme incompleto  (só a camiseta ou só o short) ou totalmente sem o uniforme. Evitem o 

transtorno. Caso necessitem de mais peças de uniforme, solicitem na secretaria. O valor do conjunto é 

de R$ 95,00 e já podem ser solicitados. Peças avulsas R$ 48,00. Pagamento via boleto bancário à vista 

ou cartão de débito/crédito. Não será permitida a permanência da criança sem uniforma a partir de 

01/02/2020. 

• O uniforme para 2020 está sendo confeccionado. Nosso novo nome e nova logo já estão ativas desde 

Agosto.  

Instituto ComQuali foi uma alteração solicitada pelo Conselho Municipal de Educação e não podemos 

trabalhar em 2020 com o nome antigo nos uniformes, de acordo com a fiscalização, portanto os 

uniformes antigos não serão aceitos.  

 

ESTRUTURA 

• Faremos uma reforma estrutural na escola. Essa reforma não prejudicará as atividades dos 

agrupamentos. A reforma começará internamente para que as salas estejam prontas o quanto antes e 

estejam ainda mais adequadas para receberem as crianças. Com essa medida visamos ampliar o número 

de crianças matriculadas, bem como diversificar as atividades das crianças. Se Deus quiser teremos uma 

escola lúdica, linda e cheia de novidades (Musicalização/Psicomotricidade/Inglês). Contamos com a 

compreensão dos Senhores nessa fase. 

 

SAÚDE 

• Crianças com febre, viroses ou outra doença infecto-contagiosas devem permanecer aos cuidados dos 

pais, devido ao alto índice de contágio nas demais crianças da escola. Cada caso será avaliado junto a 

família para que nenhuma criança ou família seja prejudicada. 

• Remédios ministrados de 12h em 12h, colírios não serão administrados na escola. Os demais 

medicamentos deverá conter a receita médica ou autorização dos pais por escrito.  

• Ao retirar a criança da escola (para consultas, vacinas, exames ou outra atividade) não será permitido o 

retorno neste dia, sob nenhuma hipótese. 

 

REFEIÇÕES: 

• O almoço será servido às 12h, somente para os turnos Integral I e Integral II, para novas turmas. O 

almoço continuará sendo servido as crianças matriculadas no período de 2019 ou antes.   

• O jantar não será servido para nenhum turno. 

 

MENSALIDADE 

• A mensalidade, após 3 anos consecutivos, com o mesmo valor, sofreu reajuste para o ano de 2020.  Os 

valores serão encaminhados anexo a este documento. 

• A mensalidade anual é dividida em 12 parcelas (o que inclui Janeiro / Julho e Dezembro). Em Julho, 

devido a período de férias, será cobrada tarifa extra, conforme descrito anteriormente. Em caso de aulas 

extra-curriculares serão cobrados valores correspondentes as atividades para os inscritos. Estão inclusas 

as atividades de Educação Física, Musicalização e Inglês. 



• A família deve estar ciente e concorda que ao solicitar a rescisão contratual, seja por qual motivo for, 

é devida a mensalidade referente ao mês atual (do pedido) e o mês posterior a solicitação, uma vez 

que todas as custas para o mês subsequente já foram demandados, podendo a criança frequentar 

normalmente o mês pago. 

• Para desligamento no mês de novembro, o mês de dezembro continuará sendo devido pelo cliente, uma 
vez que a prestação do serviço contratado (Ano Letivo) já ter sido concluído. 

• Em caso de inadimplência de qualquer mensalidade do ano de 2019 a matrícula 2020 somente será 
efetivada após a quitação do(s) mesmo(s). 
 

Para rematrícula basta acessar o link enviado, onde abrirá um documento do Google Doc. No link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvtB5GC5xhPyrtZapWheSRb9UWFyRVLs7STX6f3zK1H307lQ/
viewform 
 
A lista de materiais escolares, Contrato de Prestação de Serviços, Cardápio, Calendário Escolar, Proposta 
Político Pedagógica, Regimento Interno estão disponíveis no site: www.institutocomquali.com 
 
Tarifas Extras: 

• Tarifa diária de Permanência fora do turno matriculado até às 18h30............................R$  30,00 

• Tarifa diária de Permanência fora do turno matriculado após às 18h30..........................R$  50,00 

• Tarifa permanência em Julho (De 01 à 31 Julho)..............................................................R$ 100,00 
 
 
Em caso de dúvidas quanto ao exposto, nos colocamos à disposição para atendimento individual.  
Entre em contato com a Vanessa (62) 99158.8025 e agende seu horário. 
 

Agradecemos mais uma vez a parceria e a confiança de todos os Senhores.  

 

Romênia Gomes 
Instituto ComQuali 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvtB5GC5xhPyrtZapWheSRb9UWFyRVLs7STX6f3zK1H307lQ/viewform
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