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1 - Apresentação

Com 40 anos de história a Escola do Sítio é uma escola pequena, pensada para acolher no máximo 300
alunos de 1 ano e meio a 14 anos, ou seja, do maternal ao 9º ano.
Hoje, mais do que nunca, acredita ser o espaço de crescimento mútuo de educadores e educandos.
Lugar de vivências, pesquisa, descobertas. Um local que possibilita a tomada de consciência do mundo
em que vivemos e valoriza a necessidade da construção de novos olhares, novas ações, novas regras,
ou seja, onde o compromisso ético e político marcam o trabalho.
Escolhemos trabalhar por projetos e por ciclos. Isto significa ajudar a criança e o jovem a construir
competências e não apenas adquirir conteúdos.
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Significa envolvê-los sempre na resolução de problemas, possibilitando a análise e a interpretação da
realidade. Proporciona uma riqueza de vivências e de situações em que o respeito, a tolerância e o
grupo sejam tão importantes quanto o assunto estudado.
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O caminho percorrido pela escola, do seu início até agora, foi o da colaboração em grupo, do respeito
ao outro, do diálogo e dos valores coletivos. Nossa maneira de trabalhar incita o desejo de aprender,
abre o apetite do conhecimento, fomenta a capacidade de observação, abstração, dedução e
argumentação.

Há muito tempo a Escola do Sítio fez suas escolhas

o

repensar modelos rígidos de organização escolar;

o

politizar o currículo;

o

tratar grandes temas;

o

trabalhar divergências, subjetividades e identidades;

o

educar na diferença;

o

trabalhar com liberdade responsável;

o

trabalhar com inclusão educacional.
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2 – Localização e Contatos

Rua Uirapuru, 820 - Jd. São Gonçalo – Distrito de Barão Geraldo
Campinas - SP - CEP 13082-706
Fones: (19) 32891440 e 32896433
Celular/WhatsApp: (19) 99402.5798

3 - Diretoria

Direção e Coordenação Pedagógica
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Mantenedores
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Site: www.escoladositio.com.br
E-mail: faleconosco@escoladositio.com.br
Facebook: www.facebook.com/escoladositio
Intagram: @escoladositio

✓ Renato Nogueira Saldini

✓ Adriana Andrade Saldini

✓ Maria Aparecida de Lima Leme – Diretora e
Coordenadora do 4º ao 9º ano
✓ Ludmila Alexandra dos Santos – Assistente de Direção
✓ Lucy Rabello Ramos Torres – Coordenadora do maternal
ao 3º ano
✓ Gisele Cristina Gaudêncio Vale - Coordenadora da
Formação Complementar

4 – Pessoal de Apoio

Administradores: Adriana Andrade Saldini e Renato Nogueira Saldini
Secretaria: Roselaine Buscaratti
Apoio acadêmico: Silvia Helena Medeiros Martins
Portaria: José Carlos Marcucci (manhã) e Ernesto Saldini Neto (tarde)
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Biblioteca: Bruna Caroline dos Santos Piva
Nutricionista: Edna do Carmo de Jesus

5 – Processo de avaliação da aprendizagem
Avaliar é cuidar para que o aluno aprenda num processo contínuo e gradual.
O nosso sistema de avaliação conserva as características que sempre diferenciaram a Escola do
Sítio: o respeito ao crescimento individual de cada aluno aliado às conquistas de seu grupo.
No lugar de ser punitiva e estimular a competição, a avaliação é uma oportunidade para o aluno se
conscientizar, abertamente, sobre seus fazeres ao longo do período, celebrando ganhos e definindo
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novas estratégias para o período seguinte.
Através de recursos como portfólios, autoavaliações, relatórios individuais, conceitos, reuniões com
os pais individualmente e em grupo, este processo de avaliação é amplamente documentado, refletido
e socializado entre alunos, pais e professores.

A promoção ou retenção em qualquer ano será feita:
por aproveitamento;

•

Es
co
la
do

por frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) do total de horas letivas (art. 24 –

•

LDB).

OBSERVAÇÕES:
•

o aluno com frequência inferior a 75% deve justificar a ausência no caso de impossibilidade
de comparecimento às aulas na Administração Escolar;

•

as justificativas das ausências não abonam as faltas.

Menções

Conceitos

Definição Operacional

A

Excelente

O aluno atingiu plenamente todos os objetivos

B

Bom

O aluno atingiu todos os objetivos

C

Regular

O aluno atingiu os objetivos essenciais

D

Insatisfatório

O aluno não atingiu os objetivos essenciais
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6 - Organização Acadêmica
6.1 - Ciclos de Formação – período da manhã
No ano de 1998 houve a necessidade da implantação de ciclos de formação nas escolas. Estes vão
muito além de mera modificação de nomenclatura, são uma nova forma de organização do trabalho
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educativo de forma geral, uma nova organização do “tempo escolar” ou do “tempo de aprendizagem”.
Os ciclos concedem mais tempo para o aprendizado, definem o que se deseja construir, viabilizam
soluções, ampliam as situações de aprendizagem e avaliação, uma vez que promovem objetivos comuns
e a interação de alunos dos diferentes anos.
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A Escola do Sítio optou por reunir seu alunado em quatro ciclos sendo que cada um deles é composto
por três faixas etárias:
•

Ciclo da Educação Infantil:

Maternal - crianças que completam 2 e 3 anos até 30 junho do ano corrente
Jardim I – crianças que completam 4 anos até 30 junho do ano corrente
Jardim II – crianças de 5 anos até 30 junho do ano corrente

•

Ciclo I - 1º ano (crianças de 6 anos até 30 junho do ano corrente)

•

Ciclo I - 2º e 3º anos (7 e 8 anos)

•

Ciclo II - 4º, 5º e 6º anos (9, 10 e 11 anos)

•

Ciclo III - 7º, 8º e 9º anos (12, 13 e 14 anos)

Além da troca cotidiana das diferentes salas de cada ciclo, promovemos Semanas Culturais ao longo
do ano letivo que, de fato, propiciam a interação dos alunos de cada ciclo em torno da elaboração e
execução de projetos de estudo das mais variadas áreas do conhecimento. São oportunidades únicas
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que permitem a socialização de informações, aprendizagens e socialização entre alunos e
professores.
Seguindo determinação da L.D.B a carga horária mínima anual é de oitocentas horas, com duzentos
dias letivos.

6.2 - Formação Complementar – período da tarde
A Escola do Sítio oferece, no período da tarde, um conjunto de estudos e atividades que compõem
uma formação complementar à que ocorre no período da manhã.
Duas linhas de atuação constituem o que denominamos “Formação Complementar”:
Recreação Orientada (com o acompanhamento de um professor e auxiliar)

•

Linguagens/Atividades (com profissionais diversos)
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•

A Formação Complementar na Escola do Sítio atua como apoio ao currículo trabalhado no período da
manhã. Procuramos, com essa formação, contextualizar ainda mais o currículo e dar significados ao
que se aprende por intermédio de atividades que contribuam para a formação de competências
gerais e específicas dos nossos alunos.
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A Formação Complementar também possui um projeto pedagógico, não se limitando em desenvolver
atividades desconexas, fragmentadas e sem relação concreta como o currículo.
Informações detalhadas das atividades e metodologia da Formação Complementar são apresentadas
em documento próprio, disponível no site.

7 - Horários de Funcionamento

a) Administrativo e Pedagógico

Departamentos

Horários

Administrativo e Financeiro

7h30 às 18h

Secretaria Acadêmica - Roselaine

8h às 18h

Direção da Escola - Cida

Segunda, Terça, Quinta e Sexta – 7h30 às 13h
Segunda e Quarta - 13h às 17h
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Assistente de Direção - Ludmila

Todas as manhãs

Coordenação Pedagógica - Lucy

Segunda à Sexta – 7h30 às 13h

Formação Complementar - Gisele

13h30 às 17h30, menos segunda-feira

b) Aulas - Período da Manhã
Educação Infantil - das 7h30 às 12h

•

Ciclo I - das 7h30 às 12h

•

Ciclo II - das 7h30 às 12h10

•

Ciclo III - das 7h30 às 13h
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•

c) Formação Complementar – Período da tarde
Recreação Orientada – das 12h às 17h30

8 – Normas de convivência
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✓ Celular: Lei 12.730 de 11 de Outubro de 2007 e Decreto 52.625 de 15 de Janeiro de 2008 proíbe o uso do aparelho celular no Estabelecimento de Ensino durante o horário das aulas.
OBS: Não será aceito o uso de celular nas demais dependências da escola, mesmo fora do
horário das aulas. Se houver algum tipo de necessidade de comunicação do aluno com a
família, ela deverá ocorrer através dos telefones da escola.

✓ Respeitar e dialogar com todos da comunidade educativa.
✓ Pontualidade e assiduidade em todas as atividades escolares (aulas, atividades, projetos,
formação complementar, etc).

✓ Ser responsável por objetos pessoais qu utilizem no cotidiano e dinheiro que trouxer para a
escola.

✓ O aluno é responsável por qualquer material alheio ao processo ensino aprendizagem trazido
para a escola, tais como: dinheiro, celular, i-pod, tablets ou qualquer aparelho sonoro. Os
mesmos não poderão ser utilizados durante as aulas.
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✓ Se necessário, o aluno poderá sair antes do horário habitual da escola, mediante solicitação,
por escrito, dos pais ou responsáveis. A mesma deverá ser encaminhada à Direção ou
Coordenação.
✓ Em casos de atraso no horário de entrada, o aluno deverá se dirigir à Direção ou
Coordenação, antes de se encaminhar para a sala de aula.
✓ Visando eventuais problemas que possam ocorrer pelo uso indevido de substâncias químicas,
não será oferecido medicamento ao aluno pela escola. Será solicitada a autorização formal
(por escrito) dos pais ou responsáveis se houver necessidade.
✓ Devolver pontualmente e em perfeito estado de conservação, materiais e livros emprestados
pela escola.
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✓ Respeitar e se responsabilizar pelo espaço da escola, utilizando adequadamente seus
equipamentos e preservando seu espaço físico.

✓ Ser agente ativo na reciprocidade de respeito com professores e demais funcionários da
escola.
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✓ Solicitações de avaliações substitutivas deverão vir acompanhadas de documentação
justificando essa necessidade. No caso de ausência que não seja por motivo de doença
(justificada por atestado) será cobrada uma taxa para que o professor prepare uma nova
avaliação para o(a) aluno(a).

9 – Informes Gerais

✓ A solicitação de recurso deve ser feita pelo responsável, mediante requerimento dirigido ao
Diretor da Unidade Escolar, até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação do
resultado final do Conselho de Classe.
✓ A Escola não se responsabiliza, por aspectos Legais, Trabalhistas, Administrativos ou
Financeiros de serviços prestados por terceiros diretamente contratados pelos pais/
responsáveis (Transportes, Monitores, Psicólogos, Mediadores de Aprendizagem, etc.), porém
se compromete em apoiar essas atividades.
✓ Os profissionais contratados que atuarão dentro da escola deverão apresentar carta de
recomendação dos pais contendo horário de trabalho e atividades que irão desempenhar com
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seu(s) filho(s). Solicitamos que os pais/responsáveis orientem esses profissionais a respeitar
as normas de convivência e segurança da escola.
✓ O horário de almoço: das 12h às 13h30.
✓ A Cantina só abre nos períodos de intervalo das aulas da manhã (9h30 às 10h30) e nas
atividades da Formação Complementar do período da tarde (15h30 às 16h).
✓ Prazos para entrega de documentação acadêmica, após requisição:
Documentos

Prazos

Histórico Escolar

60 dias

Histórico Escolar (2a via) – verificar custo

45 dias

Declaração de Matrícula / Transferência

10 dias
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Documentação para Transferência

1 dia ( útil)
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