A ESCOLA FALA AOS PAIS
O nosso instituto Comprensivo “Bruno da Osimo” oferece os seguintes horários escolares:
ESCOLA INFANTIL
“Il sorriso dei bimbi” localidade Abbadia via Abbadia Tel.071/781293
seg - sex- 7.50-15.50
primeira hora de saída: 12,00/12,15
segunda saída: 13,15/14,00
“Madiba” Pzza Giovanni XXIII Tel. 071/7131508
seg - sex - 7.45-15.45
primeira saída: 11,45/12,00
segunda saída : 13,00/14,00

Osimo

“Arcomagico” localidade San Biagio via Manzoni, 1 Tel. 071/7202124
seg - sex- 7.45-15.45
primeira saída: 11,45/12,00
segunda saída:: 3,00/13,
“San Giuseppe da Copertino” via Roncisvalle, 2 Osimo Tel. 071/7231614
seg - sex 8.00-16.00
Primeira saída: 11,45/12,00
segunda saída: 13,15/13,45
“Sezione Montessoriana” localidade de Osimo Stazione via D’Azeglio, 10
Tel. 071/781301
seg - sex 7:45-15:45
primeira saída: 11,30/12,00
segunda saída: 13,15/14,00
ESCOLA PRIMÁRIA
“Bruno da Osimo” via S. Lucia,10 Tel. 071/7131569
Escritório do(a) director(a) 071/714528)
horários escolares: Tempo Normale – Tempo Pieno – Tempo Prolungato
“Madre Teresa di Calcutta” via D’Azeglio, 10 Tel. 071/781301
horários escolares: Tempo Normale – Tempo Pieno
“Scuola Arcobaleno” via G. Pascoli Tel. 071/7202118
horário escolare a Tempo Normale
O Tempo Normale durante 3 semanas tem 29 horas ( 5 horas de segunda-feira a sextafeira das 8.00 até 13.00); ao sábado as aulas serão de 4 horas das 8.00 até 12.00; a
quarta semana será com 25 horas e ao sábado não têm aulas.
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O Tempo Prolungato é um curso de 29 h semanais: segunda-feira, quarta-feira e sextafeira o horário é das 8.00 até 13.00; terça-feira e quinta-feira o horário será das 8.00 até
13.00 e das 14.00 até 16.00 nestes dias existe a possibilidade de almoçar no refeitório da
13.00 até 14.00.

O Tempo Pieno oferece 40 horas semanais; 27 curriculares + 3 opcionais e refeitório das
8.00 alle 16.00 de segunda-feira a sexta-feira.
SECUNDÁRIA DE PRIMEIRO GRAU
Osimo Centro-San Biagio “Christine Krueger” Piazzale Bellini, n.1Tel. 071/7134083
Via G. Pascoli, San Biagio Tel. 071/7202118
Osimo Stazione “Giovanni Paolo II” Via D’Azeglio, n.11
Tel. 071/781157
Todas as aulas serão de segunda-feira a sábado das 8.00 até 13.00

Aos pais pede-se de respeitar os HORÁRIOS ESCOLARES seja na entrada
como saída das aulas
Qualquer comunicação escola-família vai escrita no diário escolar adotado
pelo nosso Instituto comprensivo.
As FALTAS á escola deverão ser justificadas pelo encarregado de educação,
através de uma comunicação no diário escolar.
AS SAÍDAS ANTECIPADAS deverão ser expressamente autorizadas pelo
encarregado de educação, este deve indicar á escola a hora e o dia em que
o aluno deverá sair mais cedo. Esta comunicação deverá feita através do
diário escolar.
Para qualquer AUTORIZAÇÃO pedida pela escola (passeios didáticos,
politica de privacidade, etc..) deverão consultar o site da escola ou perguntar
às docentes.
Os períodos de DOENÇA SUPERIORES a 5 DIAS devem ser justificadas
com um certificado médico do pediatra ou do médico de família.
Para as crianças que frequentam a escola infantil e primária, os
encarregados da educação que desejem MODIFICAR A EMENTA do
refeitório deverão comunicar diretamente com a ASSO (tel 071/7202154)
A escola não pode dar MEDICAMENTOS às crianças salvo raras exceções
segundo a prescrição prevista. Para a administração de medicamentos,
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mesmo ligeiros de uso sanitário, o encarregado de educação deverá elaborar
um pedido em que explica se é ou não possível a prescrição médica.
No nosso Instituto comprensivo existe o gabinete BES ( educação educativa
especial) e a DSA ( distúrbios específicos da aprendizagem) com
docentes(professores) especializados que tem como objectivo de fornecer
informações e ajuda às famílias que tenham estas necessidades para os
filhos. Existe também o gabinete de COUNSELLING direcionado aos pais e
alunos que oferece um suporte aos problemas psicológicos.
Nas várias disciplinas da escola é necessário os alunos tenham o MATERIAL
DIDÁTICO específico que é publicado no site da escola, para mais
informações ou esclarecimento de dúvidas contactar os
docentes(professores).
Para as actividades desportivas no GINÁSIO é necessário trazer uns
sapatos, camisola para mudar e uma toalha.
Nos ANIVERSÁRIOS, quem quer, pode trazer para a escola doces que não
foram feitos em casa mas feitos em pastelarias, supermercados devidamente
etiquetados e selados.
Para a utilização de DISPOSITIVOS DIGITAIS (computer,j-pad, tablet, etc.)
Os pais deverão consultar o regulamento relativo que está também presente
no diário escolar.
É importante evitar de trazer para a escola OBJECTOS PESSOAIS DE
VALOR porque em caso de desaparecimento o pessoal docente( professores
ou funcionários) não será responsável.
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