
  CCOOLLÉÉGGIIOO  EESSTTAADDUUAALL  DDEE  PPAATTOO  BBRRAANNCCOO  
EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL,,  MMÉÉDDIIOO,,  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EE  NNOORRMMAALL   

TTEELL..::  ((4466))  33222244--22448833  ––  PPAATTOO  BBRRAANNCCOO  ––  PPRR                                                                                                                                                                  

EE--MMAAIILL::  ppbbppaattoobbrraannccoo@@sseeeedd..pprr..ggoovv..bbrr    

          

Reunião de Pais - 2013 
 

Início e término das aulas: 
Manhã: 7h30min e 11h40min 
Tarde: 13h10min. e 17h20min 
Noite: 19h e 23h 
Respeitar o horário de entrada e saída das aulas, evitando atrasos, pois esta atitude tornará seu 
filho mais responsável. 
Agenda escolar: 
- O uso da agenda é uma importante ferramenta para comunicação entre família e escola, servindo 
também para a organização dos estudos do aluno. 
- Atrasos e saídas antecipadas devem ser justificados na agenda com a assinatura dos pais ou 
responsáveis. 
Organização 
- Cobrar que seu filho traga todo material necessário ao estudo, esta atitude tornará seu filho 
comprometido. 
Hora de estudo em casa 
- Estabelecer e cobrar hora de estudo em casa para revisar conteúdos, fazer tarefas, estudar para 
as provas e fazer trabalhos. Esta atitude tornará seu filho mais esforçado, e a dedicação leva a 
inteligência e competência. 
Uniforme 
- Por uma questão de segurança, economia e por decisão dos pais, em assembléia, o uso do  
uniforme se faz necessário. Também conforme decisão dos pais o aluno que comparecer sem o 
mesmo será convidado o usar o emprestado pela escola até o término do período. 
A parceria entre escola e família tem tornado nossos alunos comprometidos e conscientes da 
importância do uso do uniforme. 
Parceria Escola e Família 
- Comparecer ao colégio para acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem de seus filhos, 
dando apoio, incentivo, estabelecendo limites e desenvolvendo o diálogo fará com que percebam o 
quanto os senhores se importam com eles, e os tornarão mais valorizados e seguros. 
Materiais não pedagógicos 
- Pensando no desenvolvimento efetivo da aprendizagem, o uso de celular, MPs, tablets, máquinas 
fotográficas..., não são permitidos em sala e a escola não se responsabiliza por danos ou perdas 
desses objetos. Caso o aluno não siga estas instruções os objetos serão recolhidos e devolvidos 
somente aos pais ou responsáveis. É de suma importância o apoio dos pais em relação a este 
item, já que as novas tecnologias permitem aos alunos novas formas de comunicação, das quais 
muitos ainda não possuem maturidade para utilizá-las adequadamente, prejudicando a 
concentração e consequentemente a aprendizagem, que é o objetivo maior da escola e dos pais. 
Pais educam... 
- Palavrões, agressões,falta de respeito são comportamentos que devem ser cobrados pelos pais. 
A escola é apenas parceira para evitar tais atitudes. São os pais que devem educar para que estas 
posturas não aconteçam na escola e em lugar nenhum da sociedade. É importante que os  pais 
conheçam, respeitem e incentivem seus filhos a cumprirem as normas da instituição, afinal são nas 
pequenas atitudes que se desenvolvem grandes qualidades.O CEPB precisa de sua parceria para 
transformar seu filho uma pessoa de grandes qualidades! 
Seu filho está passando pela escola e deixará de ser nosso aluno, mas jamais deixará de ser seu 
filho. Cuide bem desse TESOURO. 
 
Lembramos que as normas da escola estão disponíveis no site da escola: 
www.pbpatobranco.seed.pr.gov.br > Organização do Trabalho Pedagógico Escolar 
 

Obrigado pela Presença.       
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