
 

Normativas - Turno Complementar 

O Colégio La Salle Niterói oferece a opção de Turno Complementar para os educandos 

da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, tendo como objetivo oferecer um espaço 

seguro, acolhedor e de múltiplas aprendizagens. Neste sentido, se torna necessário 

estabelecermos algumas normas que ajudam a manter a organização, de forma que 

possamos seguir promovendo a educação humana e cristã, formando o aluno integralmente. 

Portanto, encaminhamos abaixo as normativas do turno complementar de 2021.  

 Horário do turno complementar: 07h às 13h30min (Turno Complementar) – 

17h30min às 19h (Entardecer).  

 Horário máximo de permanência no entardecer: 19h. Após este horário estará 

sujeito a cobrança proporcional, conforme contrato de prestação de serviços do ano 
de 2020.  

 Horário de entrada: Os educandos poderão ter acesso ao turno complementar 

durante toda a manhã, porém, o horário de entrada com as famílias será das 07h às 
09h.  Após este horário, os responsáveis realizarão a entrega do aluno no Setor de 
Coordenação de Turno (SCT), que estará encaminhando o aluno para o grupo 
correspondente.  

 Todos os grupos possuem rotinas específicas, contendo os horários de 
especializadas, lanches e outras atividades realizadas pela manhã. É de extrema 
importância que os responsáveis estejam atentos a este horário, a fim de organizar a 
rotina dos educandos.   

 As aulas especializadas têm por objetivo proporcionar momentos diferenciados de 
aprendizagem, desenvolvendo as habilidades do ser, conviver, conhecer e fazer. Para 
tanto, é importante observar o horário de início e término de cada aula para não 
interromper as atividades. 

 Os educandos devem usar uniforme diariamente. Para os dias de psicomotricidade, 
recomendamos o uso de um calçado fechado.  

 Os educandos devem trazer diariamente na mochila uma peça de roupa extra e no 
mínimo, 04 máscaras e uma nécessaire para guarda-las.  

 É fundamental o acompanhamento da agenda, rubricando os recados enviados pela 
escola, sempre que necessário.  

 As famílias cujas crianças necessitam fazer uso de medicação devem entregar o 
remédio identificado no SCT, juntamente com a receita médica. O medicamento deve 
ser retirado também no setor.   

 Solicitamos para a higiene: escova de dentes, pasta, pente e objetos para prender os 
cabelos. 

 Todos os pertences dos educandos devem ser IDENTIFICADOS (lanches, garrafas, 
higiene, uniformes, material de uso diário). 

 O uso de eletrônicos não será permitido. Caso o aluno venha portando algum destes 
aparelhos, o mesmo ficará no SCT aguardando retirada das famílias.   

 A roupa de cama e os copos/mamadeiras serão encaminhados toda sexta-feira e 
devem retornar higienizados na segunda-feira.  
 

Contamos com a colaboração de todos para que possamos tornar a escola um 

espaço educativo e propício para o desenvolvimento pleno de nossos educandos. 

Atenciosamente, Equipe Diretiva. 

 


