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INTRODUÇÃO 

 
Prezados Pais, 
 
Este manual traz informações úteis para auxiliá-lo no desempenho das atividades de seu filho no Colégio Cristão Attos 
e reúne a regulamentação que responde muitas questões de seu cotidiano. 

 
Nele, é possível encontrar orientações acadêmicas para facilitar a compreensão da estrutura dos cursos oferecidos pela 
instituição, tais como projetos pedagógicos e de currículo, modalidades de ensino, entre outros.  
 
A utilização dessas informações, contidas também em documentos normativos do Colégio Cristão Attos possibilitará o 
desempenho de suas atividades, o conhecimento de seus direitos e o cumprimento de seus deveres. 

 
 

Família e Escola 

A família deve ser uma grande aliada para que a efetivação educacional escolar aconteça com êxito. Os pais que 

participam da vida escolar do filho, lado a lado com a equipe pedagógica da escola, cooperam para que a verdade em 

relação ao processo escolar com qualidade, seja um passo ao crescimento pessoal da criança em seu contexto social, além 

de umenorme avanço individual do aluno em sua realidade mais particular. 

Sem a família participativa com a escola , o aluno pode ser prejudicado em seu desenvolvimento cognitivo , pois o eixo 

familiar é de suma importância nesse processo de aprendizado . 

Deus dá responsabilidades aos pais na educação dos filhos.  A formação do caráter, e de todos os processos de elaboração 

interna da criança, passam-se primordialmente no contexto familiar, que influencia fortemente a forma de 

desenvolvimento da personalidade infantil. Deus como autor da família, deixando essas responsabilidades aos pais, deixa 

claro que quando princípios são quebrados, consequências maléficas podem vir a tona. Portanto, desde já, abra espaço 

para momentos em que esta educação faça parte em um cotidiano constante de aprendizado do seu filho, levando-o ao 

propósito divino em seu alto grau de  amor do Criador , que tudo que estabelece, é por uma verdade maior, com 

pensamentos muito mais amplos e perfeitos que qualquer ser humano já teve. 

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas 

as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu 

coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando 

estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar 

e quando se levantar. Deuteronômio 6:5-7 - NVI 
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1. FILOSOFIA, MISSÃO E VISÃO 

 

NOSSA FILOSOFIA 

Baseia-se em uma visão teocêntrica na qual toda verdade é verdade de Deus e a bíblia é a única Palavra de Deus 
inspirada, infalível, e inerrante, na qual encontramos a expressa vontade de Deus para o homem. Partimos do 
pressuposto de que Deus criou e sustenta todas as coisas e, portanto, o universo e a humanidade estão dinamicamente 
relacionados a Deus e têm o propósito de glorificá-lo. Essa filosofia nos inspira a promover altos padrões acadêmicos, 
utilizando uma abordagem por princípios bíblicos. 
 

NOSSA MISSÃO 

Servir a sociedade auxiliando famílias na educação de seus filhos, desenvolvendo as competências e habilidades nos 
educandos para que este possa atuar na sociedade com autonomia, senso crítico, responsabilidade, e principalmente que 
busquem refletir sempre o caráter de Cristo. 
 

NOSSA VISÃO 

A Visão é prover uma educação com excelência acadêmica, com fundamentos enraizados nos modelos bíblicos, treinando 
a memória e ensinando nossos alunos a raciocinar a partir da revelação da obra de Deus; formando alunos habilitados 
atuantes em sua geração.
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2. ATENDIMENTO ESCOLAR 

O atendimento no ambiente escolar aos pais e responsáveis será realizado pela auxiliar de coordenação, que os 

destinará ao departamento responsável para auxiliar em sua necessidade. 

Questões administrativas, tais como pagamentos de boletos, serviços, oficinas extracurriculares, atualização dos dados da 

criança, entrega de documentos, ficha de saúde, termos de responsabilidades, declarações, transferências, entre outros 

serviços afins, são tratados na Secretaria da Escola com Eliane Rampazo 

Questões de cunho técnico-pedagógico, tais como informações do desenvolvimento da criança, encaminhamentos aos 

especialistas, atividades desenvolvidas em sala de aula, rotina na escola, cardápio oferecido na alimentação, materiais, 

horários, relatórios de acompanhamento, diários de classe e demais serviços afins, são tratados na Coordenação ou 

Diretoria Pedagógica . 

Caso necessite de Aconselhamentos à Luz das Escrituras para as situações adversas da vida temos o Capelão 

disponível no Colégio que poderá lhe atender em gabinete. Você poderá efetuar o agendamento via a 

Orientadora Educacional ou Secretaria. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  8h – 12h | 13h – 17h45  Contatos: 3886 -0725 

secretaria@colegiocristaoattos.com.br 

3. NORMAS E PROCEDIMENTOS 

 
Dentro da Comunidade Escolar todos têm direito e deveres, conforme firmados em contrato para prestação do serviço 
educacional. É de suma importância que cada um assuma com responsabilidade suas obrigações para que haja um bom 
convívio entre as partes. 

HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA 

 

BERÇÁRIO AO MATERNAL 

 
ENTRADA: das 07h às 08h30 
SAÍDAS:  PRIMEIRO HORÁRIO: das 14h às 14h30;  
  TRANSPORTE ESCOLAR: das 15h50 às 16h10;  
  ÚLTIMO HORÁRIO: das 16h30 às 17h45*; 
 
CONSIDERAÇÕES:  
1. O contrato de subvenção da Prefeitura de Vinhedo contempla o horário de prestação de serviço, das 7 horas às 17h58, 
não tendo da parte do Colégio a obrigação de arcar com os custos dos horários adicionais.  Por este motivo, tomaremos 
os devidos procedimentos, tais como, ligarmos para Guarda Municipal e Conselho o Tutelar e informarmos o ”Abandono 
de Incapaz”. Por isso, pedimos que sejam pontuais em seus horários se organizando para quaisquer eventualidades que 
possam acontecer. Lembrem-se, estamos com o bem mais precioso de vocês que aguarda ansiosamente o retorno ao Lar e 
ao Amor da família. 
2. Todas as pessoas que vierem buscar as crianças, se não forem os responsáveis, deverão estar autorizadas na agenda 
com o nome completo e número do documento RG.  
3. Mantenha os dados e contatos da criança e responsáveis sempre atualizados na agenda e em nossa Secretaria. 
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ADAPTAÇÕES 

Na faixa etária dos 04 meses a 02 anos e 11 meses, todas as crianças que são matriculadas no Colégio, passam pelo 

processo de adaptação, onde a criança permanece no colégio 02 horas por dia, por 02 semanas. Mas para algumas 

crianças, pode durar de 15 das a 2 meses. 

É processo de adaptação tanto para as crianças quanto para os pais, por isso, fiquem calmos e lembre-se de demonstrar 

segurança para os pequenos durante esse período, para que a adaptação aconteça tranquilamente. 

A criança deverá vir alimenta para a escola, pois alguns, costumam não aceitar os alimentos que oferecemos, por não nos 

conhecerem. 

Com a finalidade de começarem a se acostumar com a nossa rotina, nesse periodo, ofereceremos alimentos “leves” como 

frutas, suco/água ou bolacha “água e sal” ou biscoitos de polvilho.  

Vale ressaltar que os horários das adaptações são definidos pela Direção pedagógica do Colégio. 

PERTENCES PESSOAIS 

Todos os pertences da criança (bolsas, roupas, chupetas, calçados, cobertores, mamadeiras, copos etc) deverão vir para o 
Colégio identificados com o nome e sobrenome da criança.  
 

FRALDAS E DESFRALDES 

A partir dos 02 anos de idade a criança já deve iniciar no Colégio, totalmente desfraldada. 

Para as crianças de 04 meses a 01 ano e 11 meses,  é importante que envie na mochila de seu (sua) filho (a),  
diariamente 06 Fraldas, lencinho umedecido e pomada para os momentos de troca. 

Para iniciarmos o processo do desfralde, a criança precisa estar falando claramente, pedir a ida ao banheiro, acordar com 
a fralda seca e principalmente, estar sendo desfraldada em casa (sem fralda todo período). Também é importante que a 
estação do ano não esteja chuvosa e nem frio, pois nesses períodos a tendência é a criança fazer xixi com mais frequência. 
Aqui no Colégio, só iniciamos o desfralde se a criança já estiver falando claramente, se já estiver sem fraldas em casa, e se 
for nos meses de março ao final de maio e depois retornamos o desfralde no mês de outubro ao final de novembro. Não 
podemos iniciar o processo de desfralde sem entender todas as questões que acontecem durante esse período. Se for feito 
sem nos atentarmos a essas questões, poderemos bloquear esse processo, ao invés de ser algo tranquilo e rápido, acabe se 
tornando um processo demorado e com vários retrocessos. Se observarmos que a criança não fala claramente ou que está 
sendo desfraldada só no Colégio, infelizmente, não poderemos dar sequencia aqui na escola. 

AGENDA 

 
A agenda é um documento importantíssimo para comunicação entre colégio e a família. É de extrema importância que 
adquiram na Secretaria do Colégio. Ela deverá ser olhada todos os dias. Cuidem para que não seja riscada ou tenha folhas 
arrancadas. 
Recados ou Duvidas: Pedimos par que não dê nenhum recado na portaria ou pessoas que recepcionam as crianças no 
portão. Todas as dúvidas, recados, reclamações ou elogios deverão ser anotados na agenda e/ou informado à Secretaria da 
Escola, pelo telefone 3886-0725, entre os horários 8h – 12h e 13h – 17h45. 
Bilhetes e comunicados: Pedimos para que assinem todos os bilhetes que forem enviados e se atentem aos prazos que 
serão informados nos mesmos. 
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FALTAS E ATRASOS  

 
O ingresso ao colégio após o horário de entrada só poderá acontecer com atestado médico. No caso de falta do aluno 
pedimos que informe, por escrito  na agenda o motivo, e se for o caso, envie o atestado para que possamos justificar a 
falta mediante a Secretaria de Educação. 
 

REMÉDIOS 

Se for necessário medicar a criança no Colégio, favor enviar a receita atualizada, o medicamento e anotar na agenda o 
horário e a quantidade a ser administrada. 
 

SAÚDE 

Piolhos/ lêndeas 
 Algumas crianças têm muita facilidade para “pegar” piolho, porém, caso seja diagnosticado que a criança esteja com 
piolho, os pais serão informados imediatamente e à mesma não poderá participar da rotina escolar até que todos sejam 
tirados da cabeça da criança, atestado pelo pediatra. 
 
Viroses, diarreia, vômito, febre, alergias, olhos irritados e etc: Sempre que a criança apresentar esses sintomas, um 
médico deverá ser consultado e a criança só poderá voltar a participar da rotina do Colégio mediante autorização, por 
escrito, do médico. Caso a criança apresente esses sintomas no Colégio, os pais ou responsáveis serão 
comunicados, imediatamente, para vir buscá-la. 
 

ALIMENTOS 

Não enviar as crianças com “alimentos” para o Colégio: Observamos que algumas crianças chegam comendo bolo, pães, 
bolachas ou tomando mamadeiras / sucos. Pedimos para que os pais aguardem as crianças terminarem de comer (no 
carro), para depois trazê-las para o Colégio, para evitar que as demais fiquem com vontade, pois nem todas podem comer 
todos os alimentos, por motivos de saúde. 
 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO  

Pedimos para que os pais que quiserem comemorar a festa de aniversário do (a) filho (a) aqui no Colégio, nos informe 
com 15 dias de antecedência e deverão enviar o bolo, salgadinhos, docinhos, pratinhos, copos descartáveis suco e a vela. O 
aniversário será comemorado no horário do lanche, apenas com os alunos da sala e educadoras.  Nossos educadores não 
estão autorizados a encherem bexigas, montar as peças de decoração, tirar fotos, etc. 
 

DIA DO BRINQUEDO 

Todas às 6ª feiras: Só poderá ser enviado (1) um brinquedo por criança e o mesmo deverá estar com o nome (legível) do 
(a) aluno (a); Não poderá trazer: celulares, tabletes, ou quaisquer tipo de brinquedos eletrônicos, armas, facas e espadas 
mesmo as de pláticos, maquiagens, objetos que apresente algum tipo de risco de saúde ou segurança das crianças. Não 
enviem brinquedos novos ou que tenha valor afetivo para sua criança, pois não nos responsabilizaremos por danos ou 
perdas dos mesmos. 
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MATERIAIS ESCOLARES 

Todas as atividades que são realizadas pelas crianças só são possíveis com o envio dos materiais escolares. Todos os itens 
solicitados são extremamente importantes, pois além de registrar o desenvolvimento de seu (sua) filho (a) durante o 
trimestre, também contribuir com a beleza da sala onde ele(a) permanecerá durante o ano, nas decorações nas 
homenagens aos pais (mãe e pai) e nas festas de encerramento do ano letivo.    
 

REUNIÃO DE PAIS E EVENTOS 

As Reuniões de Pais e demais Eventos Comemorativos do Colégio, estão previstos no calendário letivo, é entregue 
antecipadamente para a família se programar e ser assídua nessas datas, fortalecendo assim os vínculos com sua criança e 
educadores, celebrando o que eles produziram no ambiente escolar. 
 

PASSEIOS 

Por serem muito pequenos, necessitam de atenção e total dependência das educadoras, portanto, NÃO levamos as 
crianças de 04 meses a 02anos e 11 meses para passeios que sejam fora do espaço físico do Colégio, exceto nas premiações 
da Festa das Regiões.   
 

FESTA DAS REGIÕES 

Nosso país emana riquezas culturais do Oiapoque ao Chuí. Durante os meses de Junho, Julho e Agosto, levamos nossos 

alunos da crèche, pré-escola, fundamental I e II  para uma “viagem” pelas regiões do Brasil , afim de mostrá-los de que 

Deus, em sua infinita sabedoria, tem unido pessoas de todas essas regiões, aqui em nossa cidade. 

Para celebrar com nossos alunos e colaboradores  os conteúdos e curiosidades aprendidos, realizamos a Festa das 
Regiões, no mês de Agosto. 

O objetivo dessa festa é de captar recursos financeiros para melhorar os espaços usados para recreação.Para que seja um 
evento significativo e divertido, no mês de Junho iniciaremos uma grande gincana com todos os alunos do Colégio e 
contamos com a participação dos pais. 

Vale ressaltar que só receberão o premio, a turma onde pais que participarão ativamente da gincana. 

ATITUDES 

Visto que boas maneiras e respeito sejam obrigatóriamente transmitidos pela família e não pela instituição  de ensino, 
caso a criança apresente indisciplina, depredação dos objetos do Colégio ou de objetos outra criança, falta de respeito 
com os funcionários ou colegas, como: brigas, pronunciar palavras impróprias para o convívio social, quebrar objetos do 
colégio ou do colega, etc, no período de aula ou nas dependências do Colégio, o(a) será ouvido pela auxiliar de 
coordenação/direção e caso os fatos sejam comprovados estará sujeitos às seguintes medidas: 
a-) Repreensão verbal, porém os pais serão comunicados pela agenda; 
b-) Repreensão por escrito na presença dos pais ou responsáveis; 
c-) No caso de depredação de objetos do Colégio ou de outra criança, os pais terão que ressarci-lo substituindo por outro 
novo; 
d-) Comunicaremos a secretaria da educação, por escrito; 
d-) Transferência para outro estabelecimento de Ensino; 

UNIFORMES 

Não é exigido o uso do uniforme pelos alunos de 04 meses a 02 anos e 11 meses. Caso os pais queiram adquiri-lo deverão 
entrar em contato pelo telefone abaixo. 
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As meninas NÃO deverão ser enviadas com vestidos, saias ou shorts curtos. Pedimos para que NÃO os enviem calçados 
com “Crocks”, chinelo de “vão de dedo”, sandálias de salto, rasteiras ou botas. As crianças deverão vir com tênis com 
velcro ou sandálias que ficam presas aos pés. 

ENCOMENDA DE UNIFORMES: Rits Moda 3886-0435  

 

4. ROTINA E CUIDADOS 

 
 Acolhimento (Recepção) 
 Café da manhã (mamadeira), porém todos já vêm alimentados de casa, então servimos biscoito de polvilho ou de 

maisena. (Para as crianças de 04 a 06 meses, o biscoito e a bolacha só poderão ser servido se for liberado pelo médico 
e pelos pais.); 

 Momento da frutinha (Se foi liberado pelo pediatra); 
 Estimulações sensoriais/ Movimento: (cantar músicas infantis, ler histórias, fazer sons com a boca ou com a língua, 

dançar, brincar, etc) + água 
 Trocas de fraldas; 
 Refeição: almoço, suco natural ou  sobremesa (fruta); 
 Escovação (a escovação deverá acontecer após o almoço e deverá utilizar escova de silicone para as crianças que não 

tem dente); 
 Momento descanso (soninho); 
 Momento da mamadeira ( Se for leite em pó, o mesmo é enviado pelos pais, se for leite integral, será oferecido pelo 

Colégio); 
 Momento da troca; 
 Refeição: Lanche da tarde (fruta/bolacha maisena/ pão ou bolo)  
 Escovação 
 Atividades pedagógicas e/ou Dirigidas nos espaços externos. + água 
 Trocas de fraldas; 
 Estimulações sensoriais/ Movimento. + água; 
 Refeição: Jantar (sopa) + trocas de “roupas”; 
  Saída; 

Observação:  
As refeições serão oferecidas baseadas na autorização, por escrito, do (a) pediatra, conforme a idade. 
A rotina pode ser alterada devido à faixa-etária da criança e da turma. 
O cardápio para alimentação das crianças é fornecido por nossa nutriconista e poderá ser solicitado a qualquer 
momento via agenda.  

 
 
 

5. PROJETO PEDAGÓGICO E METODOLÓGICO 

 
EDUCAÇÃO INFANTIL: CRECHE  

 
A Educação Infantil é a fase que envolve crianças de 0 a 5 anos de idade, considerada a primeira etapa da educação básica, 

atendendo em seu referencial curricular os eixos norteadores das áreas de conhecimento (Linguagem oral e escrita, 

Matemática, Movimento, Natureza e Sociedade, Artes Visuais, Música, Identidade e Autonomia). Tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. (LDB, art.29) 

A Creche é formada pelas turmas do Attos baby, Berçário, Maternal, atendendo as crianças de faixa-etária de 04 meses a 

2 anos (a serem completos até 31 de Março do ano vigente). Tem por finalidade, nutrir a criança em seus aspectos físicos, 

psíquicos, morais e espirituais.  O desenvolvimento técnico-pedagógico dessa etapa da Educação Básica é de 
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responsabilidade direta da diretoria pedagógica, diretoria escolar, (e/ou auxiliar) pedagógico EI e ministrado pelos 

educadores regentes. 

As turmas poderão ser ministradas em período integral, matutino ou vespertino. 

A BNCC, na educação infantil, definiu 6 (seis) direitos fundamentais para as crianças de 0 a 05 anos:  

1- Conviver 

2- Brincar 

3- Participar 

4- Explorar 

5- Expressar 

6- Conhecer-se 

Dessa maneira, a organização curricular está estruturada em cinco campos de experiência, que se baseiam nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

 O Eu, o Outro e o Nós (habilidades sociais e autonomia) 

 Corpo, Gestos e Movimentos (habilidades do corpo) 

 Traços, Sons, Cores e Formas (artes visuais, música, dança e jogo simbólico) 

 Espaços, Tempos e Quantidades (conhecimento espaço-visual, científico e lógico matemático) 

Trabalharemos os campos de experiencias e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil em 

conjunto com os temas de cada conteúdo. 

 

CURRÍCULO 

 
CONCEITO: Conjunto de conhecimentos acadêmicos, saberes, valores, práticas e atividades estruturais e articuladas, 
definidoras de um projeto de formação, dinâmico, flexível e ao mesmo tempo coerente, que deve ter como referência a 
realidade social, o perfil do egresso, os conceitos e procedimentos de ensinar e aprender, a seleção e organização de 
conteúdos relevantes, a metodologia de trabalho e os critérios de avaliação. 

ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO 

Este currículo estabelece a cultura baseada na autoridade e soberania do Autor da Educação - na pessoa de Jesus Cristo e 

a Palavra divina -, de acordo com a ordem e a estrutura de Deus, dirigida pela lei e pela política de Deus e respeitando o 

progresso natural do aprendizado de cada faixa etária do ser humano conforme criado por Deus. A raiz de tudo que 

fazemos é a Palavra de Deus, ela está no centro do nosso currículo. 

CARACTERÍSTICAS 

O currículo é caracterizado nesta fase do desenvolvimento da criança pela contemplação da criação de Deus - 

construção da cosmovisão, pela atenção a cultura da memória – falada/oral, pelas instruções de princípios e valores.  

Na educação infantil os eixos de conhecimento devem trabalhar integrados, sendo Natureza e Sociedade o norteador das 

demais disciplinas. 

A composição curricular corresponde ao SIRE – Educação Infantil 1. 

A tradução e versão bíblica correspondem a João Ferreira de Almeida Revista e Atualizada. 

 

ESTRUTURAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA 
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I TRIMESTRE 
A CRIAÇÃO – “A NATUREZA REVELA DEUS”. 

Todo conteúdo deve ser abordado a partir desta Verdade. 
- O primeiro dia: dia e noite 
- O segundo dia: céus e mares 
- O terceiro dia: terra e plantas 
- O quarto dia: os astros 
- O quinto e sexto dias: animais 
Fundamentação Bíblica: Genêsis 1:1-25 – ARA 
 

II TRIMESTRE 
A CRIAÇÃO DO HOMEM 

Todo conteúdo deve ser abordado a partir da Verdade de que o Homem é feitura de Deus, criado para Sua Glória. 
- O corpo 
- Identidade 
- Partes do Corpo:  
 Órgãos do sentido: visão, audição, olfato, gustação e tato 
 Cuidados com a saúde: alimentação saudável, higiene pessoal, higiene bucal: escovação 
Fundamentação Bíblica: Gênesis 2: 7 e 2:22 – ARA 
 

III TRIMESTRE 
O HOMEM NA SOCIEDADE  

Todo conteúdo deve ser abordado a partir da importância do Amor no convívio social. 
 - Família  
 A primeira família Adão e Eva  
 A família de Jesus 
- Moradia 
- Vida Social 
Fundamentação Bíblica: Josué 24.15 

Referência: SIRE – EI 1, 2 e 3 – pág. 121 

MOVIMENTANDO O CORPO 

Entendemos que na faixa etária do Berçário ao maternal, o pleno desenvolvimento corporal da criança é excencial. Desde 

o nascimento, ela já passa a utilizar o próprio corpo para interagir com o ambiente e com as pessoas.  

Pensando nessa questão, aqui no Colégio, além da criança entender que é uma obra prima criada para 

glorificar a Deus, de ser nutrida através da nossa metodologia e cantigas populares, também é estimulada por 

meio de brincadeiras rítmicas, faz de conta, brincadeiras de roda , para que gradativamente seus movimentos 

sejam aperfeiçoados e passe a manusear objetos, engatinhar, caminhar, correr, saltar, brincar e socializar 

naturalmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

As atividades são planejadas, desenvolvidas e ministradas conforme a faixa-etária da criança e da turma; muitas delas 

acontecem de forma interdiciplinar além dos horários de atividades agendadas contemplando toda rotina. 

Não substimamos a capacidade de aprender e comprender da criança; 

 

Para nós, do Colégio Cristão Attos, participar do crescimento e desenvolvimento físico, cognitivo e social de 

cada criança é algo muito sério, tudo que realizamos aqui tem um propósito, pois se queremos adultos 

eruditos, com caráter, autônomos e que sejam bons cidadãos, é nosso dever semear no desenvolvimento de 

nossos pequenos hoje! 

Sejam bem-vindos à família Attos. 

Emanuele Martins 

Diretora Pedagógica 
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TERMOS DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 
PREENCHER, IMPRIMIR E ENTREGAR À DIREÇÃO 

 

I. Manual – guia prático de pais  

Li e estou ciente das informações declaradas. 

II. Alimentação escolar 

A alimentação da escola para os alunos, segue um cardápio elaborado pela nutricionista. Porém alguns 

alunos possuem restrições alimentares, neste caso, os pais deverão entregar na escola um parecer do 

pediatra informando quais são as restrições que o aluno possui. 

A escola não é responsável por fornecer outro cardápio que se adapte a realidade nutricional do aluno, 

assim os pais ficarão responsáveis de enviar à escola a alimentação adequada para o seu filho. 

III. Confessionalidade  

O Colégio Cristão Attos é uma escola regular e confessional, que fundamenta a sua proposta educacional 

numa filosofia cristã de educação. Os compromissos aqui estabelecidos têm por base a ética cristã 

fundamentada na bíblia.  

 

IV. Uso de Imagem 

Autorizo o uso de imagem do meu filho(a), aluno do Colégio Cristão Attos em todo e qualquer material 

entre fotos e documentos, para ser utilizada em campanhas promocionais/ institucionais e que sejam essas 

destinadas à divulgação do público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional das seguintes formas: outdoor, 

busdoor, folhetos em geral, encartes, mala direta, catálogos, folder de apresentação, anúncios em revistas 

e jornais, cartazes, televisão, cinema, sites, blogs e redes sociais. Declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamada a título de direitos a imagem de meu (a) filho (a). 

Eu,___________________________________________________________________________________

___________________________, portador do RG______________________ e inscrito no 

CPF______________________________, entendo e concordo com o presente Termo de Compromisso e 

vou fazer o melhor para cumpri-lo e ocupar meu papel de principal supervisor da educação de meu(minha) 

filho(a) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________.  

Assinatura do responsável:______________________________________ DATA:______/______/_____ 


