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Aos alunos e familiares
Esta é uma breve orientação de procedimentos para a organização necessária à produção escolar e ao fortalecimento de princípios e valores que
permeiam a filosofia da escola, garantindo o convívio coletivo responsável e
solidário.
Solicitamos aos pais que busquem maiores informações no site da
VIVERDE: www.escolaviverde.com.br.
Qualquer alteração no decorrer do ano letivo, será informada por meio
do aplicativo ClassApp.

Nossos princípios
• Excelência acadêmica
• Cultura
• Acolhimento
• Organização e comunicação
• Trabalho em rede
A escola VIVERDE promove o desenvolvimento de um conceito ecológico em ensino. Sua estrutura física reflete a presença predominante da natureza, a integração ajustada ao seu próprio crescimento. Aqui o aprendizado
ultrapassa os muros da escola. Buscamos uma escola inspiradora, inteligente,
inovadora, interativa, integral e intencional na qual os alunos sejam motivados
a pensar, pesquisar, avaliar, testar, ousar, descobrir, desafiar e aprender por
meio de experiências significativas.
A VIVERDE investe na formação e na prática da ética no dia-a-dia da Escola.
Ética: o que isso significa?
A ética relaciona-se a uma constante reflexão sobre a forma de convivência de um determinado grupo social, no caso, o relacionamento entre alunos, professores, direção e funcionários. O objetivo da ética é, portanto, construir uma convivência baseada em valores que levam à afirmação de algumas
atitudes e à negação de outras. Comprometida com esses valores, a VIVERDE
prioriza:
• O respeito às pessoas.
• O respeito às diferenças.
• O respeito à palavra.
• O respeito ao ambiente e à vida.
• O respeito aos compromissos.

1 Horário das aulas
1a aula:
2a aula:
3a aula:
Intervalo:
4a aula:
5a aula:
Saída:

13h00
13h50
14h40
15h30
16h00
16h45
17h30

A responsabilidade e o comprometimento com o desenvolvimento de
um bom trabalho são as ferramentas para o sucesso do aluno. Normas de
funcionamento tornam-se necessárias para que exista organização no processo
de aprendizagem e seja garantido o convívio coletivo saudável.
Observações importantes:
a) Para evitar que haja prejuízos às atividades em desenvolvimento, os
alunos não podem entrar após o início das aulas. A entrada do aluno na escola
só é permitida até o final da 1a aula. São tolerados até 10 minutos de atraso
para a entrada na 1a aula, caso exceda esse tempo, o aluno deverá permanecer
na biblioteca até o início da 2a aula, às 13h50.
b) O aluno que chegar com antecedência deverá aguardar, com os responsáveis, a chegada da professora às 12h45.
c) Por medida de segurança, somente será permitida a saída do aluno em
companhia dos pais ou responsáveis. A retirada da criança por outras pessoas
e/ou fora do horário normal poderá ser feita apenas com a autorização dos pais
ou responsáveis, por escrito na agenda escolar ou comunicada pelo telefone,
mediante a confirmação da secretaria. Pedimos que esta orientação seja rigorosamente observada e respeitada.
d) Enfatizamos também que, por motivos de organização interna, solicitamos aos pais evitarem a permanência de seus filhos na escola fora do horário
das atividades previamente programadas.
e) Para os alunos que utilizam o transporte escolar e, por ventura, não
fizerem o uso do mesmo, será necessário comunicado por escrito ou por telefone.
f) Os pais que, eventualmente, se atrasarem para pegar seus filhos deverão buscá-los, na sala determinada, com as professoras responsáveis. O serviço
extra será oferecido até às 18h20 sem custo adicional.
2 Uniforme
A utilização do uniforme completo é obrigatória, pois garante a identificação do grupo de alunos da escola, evitando modismos e inadequações. Solicitamos que as peças sejam identificadas com o nome do aluno. NÃO É PERMITIDO O USO DE SANDÁLIAS DE SALTO OU PLATAFORMAS, EM NENHUMA
ATIVIDADE DA ESCOLA. NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, O USO DO TÊNIS É
OBRIGATÓRIO.
Solicitamos que, na impossibilidade do aluno comparecer à escola uniformizado, o responsável justifique por escrito.
3 Agenda
A agenda é de uso obrigatório e deve ser trazida diariamente à escola.

4 Tarefas
É de fundamental importância que o aluno cumpra todas as tarefas
solicitadas, pois elas compõem o conjunto de atividades necessárias ao
aprendizado. Em caso de ausência à aula, o aluno, pai e/ou responsável deve
entrar em contato com a professora para colocar as atividades em dia.
5 Objetos pessoais
A Viverde não se responsabiliza por objetos pessoais e equipamentos
não solicitados para aula, assim como quantias em dinheiro e objetos de valor
trazidos à escola.
6 Aniversários
Enquanto estivermos no período de pandemia, faremos, apenas,
pequenas comemorações de aniversários na escola, com bolo simples trazido
pela família.
7 Comunicação
A comunicação oficial entre escola-família, será por meio do aplicativo
ClassApp. Caso não possua este aplicativo, entrar em contato com a secretaria
da escola.
8 Avaliação
A avaliação é um processo contínuo e constante, no qual se leva em conta
o cotidiano do aluno e seus progressos no campo cognitivo. Para a organização
e avaliação do processo ensino-aprendizagem apresentamos o que segue:
8.1) O ano letivo é dividido em três trimestres.
Em cada trimestre, o aluno é avaliado por meio da composição de 3 notas,
a saber:
A) nota de provas, composta por provas mensais e trimestrais - Peso 2.
B) nota de atividades em grupo, tais como: trabalhos, apresentações e
produções textuais - Peso 1.
C) nota de atividades individuais, tais como: relatórios, exercícios,
produções textuais, tarefas de casa e outros - Peso 1.
8.2) Recuperação.
O aluno que obtiver média trimestral inferior a 6,0, passará pelo processo
de recuperação.
A média da recuperação é composta pela nota de trabalho (Peso 1) e a de
prova (Peso 3).
A média obtida ao final da recuperação substitui a nota do trimestre, não
podendo ultrapassar a nota 8,0 (oito). Se, após essa operação, a média pósrecuperação for inferior à média trimestral obtida anteriormente, prevalecerá
esta nota.
O aluno que obtiver média anual inferior a 6,0 (seis), em até 3 disciplinas,
será convocado, ao término do ano letivo, para a recuperação final, constituída
de uma prova que avaliará os conteúdos mais significativos do ano letivo. Médias
anuais inferiores a 6,0 (seis) em mais de três disciplinas indicarão reprovação.
9 Cotidiano Escolar
O planejamento das atividades escolares inicia-se no momento de entrada,
por isso, quando alguma conversa mais demorada junto aos professores for
necessária, mesmo que o assunto esteja relacionado ao cotidiano, deixe para
fazê-la no horário de saída ou procure a Coordenadora Pedagógica e/ou a

Orientadora Educacional do segmento, que comunicará sua necessidade aos
professores, em um momento apropriado.
10 Lactário
Para a maior comodidade dos alunos, a escola disponibiliza um lactário,
com geladeira e micro-ondas, que é utilizado exclusivamente para o preparo e
conservação do lanche dos alunos. Os pais que desejarem utilizar esse espaço,
devem enviar o lanche à escola com a identificação do aluno.
11 Estação de coleta seletiva
Na Viverde, encontram-se instalados pontos de coleta de materiais recicláveis: pilhas, plásticos PEAD, óleo de cozinha, vidro, papéis, lâmpada fluorescente e alumínio.
12 Trânsito
Para garantir a segurança dos alunos e de suas famílias pedimos que os
responsáveis por seu transporte tomem algumas medidas: não parar no meio
da rua, encostar o carro próximo à guia, seguir as orientações dos funcionários,
ser cordial com as pessoas, prestar atenção nas crianças, andar em baixa velocidade, respeitar a vaga dos cadeirantes e, ao estacionar, não ocupar mais de
uma vaga.
13 Drive
O drive é um serviço oferecido nos portões 1 e 2, no horário de entrada
para todos os alunos. No final do dia, é necessário que o embarque seja rápido.
Os pais devem evitar colocar as mochilas no porta-malas e descer do carro.
14 Calendário
O calendário foi enviado pelo ClassApp e está sujeito a alterações devido
à pandemia.
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Equipe técnica
Diretora geral
Maria Regina Zago Leite da Silva
Diretor financeiro
Sérgio Leite da Silva
Vice-diretora
Carolina Acedo Leme Bianchi
Financeiro
Sérgio Leite da Silva Filho
Jurídico
Raissa Zago Leite da Silva
Recursos Humanos
Adriana Leite da Silva Delgado
Secretária Escolar
Celina Goes Costa
Coordenação Pedagógica
Renata Cristina Capodeferro
Coordenação de Lingua Inglesa
Carolina de Moraes Dias
Orientação Educacional
Regina Mercadante Perrucci de Souza
Infoeducadora
Josiane Mariano Eliziario

1º ano A, B e C
Patricia da Silva Tenório
Cláudia Suelen Leme das Neves
Maria Lúcia G. Oréfise
Patrícia Morais Musetti
2º ano A, B e C
Natália de Oliveira Leme
Rita de Cássia Amalfi Pinto
Patricia Aparecida de Moraes Camargo
3º ano A e B
Luciana de Oliveira Dorta
Sara Meucci Martins Marino
Maíra Suelen da Silva
4º ano A e B
Heloá Scanferla Staffa
Janaina Maria de Ávila
5º ano A e B
Catharina Luz Cavalcanti Godoy
Manuela Borim Ferreira
Arte
Simone C. Conceição Camargo Vaz de Lima
Educação Física
1º ano
Adriano Filócomo
2º, 3º, 4º e 5º ano
Edmilton Godoy
Música
Irmei Menezes de Liz
Inglês
1º e 2º ano
Ana de Alcântara Blois Azevedo
3º e 4º ano
Carolina de Moraes Dias
5º ano
Doris Pickering T. Cabral Ninni
Período Integral
Maíra Suelen da Silva

