MANUAL DO ALUNO E DA FAMÍLIA
Ensino Fundamental I
1º ao 5º ano
Este Manual de Aluno e da Família tem por objetivo expor as informações
básicas sobre as propostas pedagógicas e o funcionamento geral do Colégio
Impacto Fundamental, de modo que todos os membros da família Impacto
saibam de nossa rotina e como proceder frente a situações do dia a dia.
Propostas Pedagógica
O trabalho pedagógico do Ensino Fundamental I tem como proposta o
desenvolvimento de habilidades, competências e valores essenciais na
construção de alicerces para a formação da cidadania.
Para alcançar estes objetivos o nosso processo de aprendizagem ocorre
através de atividades contextualizadas e atualizadas que promovem a reflexão
e apropriação de conhecimentos e estimulam a capacidade de pensar, criar,
criticar, mediar e transformar o meio em que nossos alunos estão inseridos.
Nossas propostas pedagógicas não estão limitadas a sala de aula, várias
estratégias e espações são utilizados para enriquecer o processo educacional
e a apreensão dos conhecimentos, seja através de vivências, atividades
lúdicas, nossos projetos ou aula de campo. Afinal não buscamos apenas
qualidade no ensino, mas enriquecimento integral da criança e a prática da
ética, solidariedade, responsabilidade, cidadania, honestidade, integridade e
respeito.
Rotina Escolar
As aulas do Fundamental I tem início às 7h30 e finaliza às 12h.

Uniforme: o uso do uniforme escolar é obrigatório e imprescindível à
permanência do aluno nas instalações do Colégio. Por isso, visando respeitar
a diversidade, o Colégio Impacto oferece uma grande variedade de modelos de
uniforme para que cada família e aluno escolha o estilo de sua preferência.
Informamos que o uniforme somente deve ser comprado em lojas oficiais.
O nosso fardamento compõe-se de peças variadas para a escolha do aluno.
Caso a família opte por comprar apenas a camisa, a mesma deverá ser usada
com:
• Calça jeans (escuro) ou preta (modelo básico);
• Bermuda jeans azul escuro ou preta;
• Calçado: não será permitido o uso de sandália de dedo e de salto.
Recreio: acontece por segmento e nossos alunos têm autonomia para escolher
o espaço que deseja ficar no recreio e em cada um dos ambientes temos
funcionários para acompanhar este momento.
Brinquedos: são permitidos no recreio, o aluno é o responsável por seu
brinquedo e quando trouxer deve-se dar preferência por brinquedos para
utilização em grupo. Caso a professora perceba que esta liberdade pode estar
atrapalhando o grupo poderá ser definido um dia específico – dia do brinquedo.
Se necessário a professora também poderá guardar o brinquedo que será
posteriormente entregue ao responsável.
Lanche: estimule o consumo de lanche saudável, em vez do dia da fruta, envie
uma fruta diariamente, um bom hábito que pode ser construído. O lanche
também pode ser adquirido na cantina. Assim como, comprar as fichas
antecipadamente.
Água: ter uma garrafa com água ajuda a manter nossos alunos hidratados e a
evitar saídas constantes. Lembre-se de identificar a garrafa.

Falta: após duas faltas consecutivas entramos em contato com a família para
ter notícias de nossos alunos. Afinal sua presença é muito importante, assim
como colocar em dia suas atividades para o seu sucesso pedagógico.
Saída:
1º ano: o aluno só sai de sala com o responsável autorizado, não liberamos
alunos sozinhos ou com colegas para as portarias.
2º ao 5º ano: os alunos se encaminham para as portarias, mas saem apenas
com as pessoas autorizadas na ficha do aluno ou com autorização escrita que
deve ser encaminhada a coordenação.
Aniversários: devem ser agendados na coordenação, onde terá acesso as
orientações.
Trabalhos de grupo: não orientamos trabalhos em grupo na casa de alunos
ou no contra turno.
A Família em Contato com o Colégio: é de fundamental importância que a
família comunique o Colégio sobre qualquer fato que fuja da rotina do aluno,
vide exemplos abaixo:
• Doenças ou viagens que acarretem faltas;
• Liberação para saída antecipada. Esta apenas será aceita quando solicitada
por escrito pelos pais ou responsáveis e entregue a Coordenação;
• Falecimento de parentes próximos;
• Outras situações que possam interferir no desenvolvimento e desempenho
do aluno.
Educação Física:
A Educação Física faz parte da Matriz Curricular obrigatória, portanto, a
participação do aluno é indispensável e obrigatória, assim como o uso do
uniforme adequado a prática e do tênis.
Dispensas e Justificativas: O aluno só será dispensado da prática de
Educação Física se apresentar problema de saúde comprovado por relatório ou
atestado médico.

Obs.: Os atestados médicos deverão ser entregues para a coordenação
pedagógica.
Metodologia de Avaliação:
O trabalho pedagógico é organizado e dividido em 3(três) unidades
trimestrais. Cada unidade possui o seu conjunto de Avaliações para aferição
do aprendizado e desempenho dos alunos.
AV1- Atividade pontuada (5 pontos) +
AV2- Trabalhos (3 pontos)
+ AV2- Atividades diversificadas (2 pontos) + AV3 PROVA (10 pontos)
= 20 ÷ 2 = mínimo 6 pontos

A média do aluno no trimestre será constituída pelo somatório das avaliações
realizadas no período. A média mínima exigida pelo Colégio é de 6,0 (seis)
pontos por unidade.
Os instrumentos de avaliação do rendimento escolar são: avaliações escritas,
trabalhos, pesquisas, debates, tarefas de casa, projetos interdisciplinares e
outros recursos adotados em sala de aula pelo professor.
Média anual:
Será considerado aprovado, em cada componente curricular (disciplina), o aluno
que obtiver ao final das três unidades do ano letivo média igual ou superior a 6,0
(seis) pontos.
Orientações e Normas para as Avaliações:
 A pontualidade do aluno nas avaliações é fundamental;
 É necessário apresentar-se devidamente uniformizado para realização das
avaliações;
Segunda Chamada:
Caso o aluno, por motivo justificado, venha a perder uma ou mais avaliações,
poderá fazer a 2ª chamada nas datas marcadas através de comunicado
escolar;
 A inscrição para avaliação de 2ª chamada deverá ser requerida na Secretaria
do Colégio, imediatamente após o envio das datas da 2ª chamada, mediante
apresentação do atestado médico ou justificativa dos pais;

A

responsabilidade pela inscrição para as avaliações de 2ª chamada é da
família e não do Colégio;
 As aplicações das avaliações de 2ª chamada estão previstas para os dias úteis
de 2ª a 5ª feira, no turno vespertino;
No dia da prova, para fazer a avaliação de 2ª chamada, o aluno deverá:
• Portar o material necessário (estojo completo);
• Estar devidamente uniformizado.
Obs.: A ausência na 2ª chamada implicará na atribuição de nota zero na
respectiva avaliação.
Estudos de Recuperação:
O Estudo de Recuperação possui caráter facultativo e é tratado em contrato à
parte do de Prestação dos Serviços Educacionais firmado entre o Colégio e a
Família no ato da matrícula.
A inscrição do aluno na Recuperação é um ato que reflete a decisão e a
responsabilidade da Família. A mesma deverá acontecer dentro do prazo
estipulado e divulgado pelo Colégio.
Não serão realizadas inscrições fora do período determinado para as mesmas.
Haverá Recuperação Final, após o período letivo, para os alunos que não
alcançarem a média anual igual ou superior a 06 (seis) pontos por disciplina.
No processo de Recuperação Final é desconsiderado todo o resultado anterior
alcançado pelo aluno. Para aprovação, o aluno deverá obter uma média igual
ou superior a 05 (cinco) pontos nos Estudos de Recupera

Projetos e Ações Pedagógicas
 Projeto Natureza Viva:
O projeto é desenvolvido no primeiro semestre e
visa proporcionar aos alunos uma diversidade de
experiências, com participação ativa, para que possam
ampliar a consciência sobre as questões relativas ao
meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma atitudes e valores
voltados à sua proteção e conservação. A cada ano um tema é escolhido e
desenvolvido por todas as turmas, cada uma com seu subtema. Ao final do
projeto ocorre uma exposição para compartilhamento do aprendizado.
 Projeto Impacto Cultural
Projeto desenvolvido no segundo semestre que visa orientar e
despertar o interesse de nossos alunos sobre a riqueza cultural,
valorizando diferentes expressões e manifestações de nossa
cultura. Estimulando a criatividade e a interdisciplinaridade
desenvolvendo atividades de pesquisa, criação, culminando com uma
exposição dos trabalhos produzidos.
 Projeto Sei ler, sei voar!
Este projeto tem como objetivo despertar na criança o hábito e o encantamento
pela leitura, o interesse pelo conhecimento de diferentes gêneros textuais e o
prazer pela produção escrita. Ele acontece durante todo ano letivo através de
diversas ações: Ciranda de livros, visita de autores, contação de histórias,
projeto O Livro Que Virou Teatro, feira de livros e produção de seu livro.
 Ciranda de leitura:
Através dos livros nossas crianças leem, experimentam,
aprendem, se formam e se transformam, podendo assim
modificar o mundo também.
Acreditando no poder transformador da leitura toda quinta-feira
nossos alunos tem a oportunidade de escolher um livro para
levar para casa e ler com a família, retornando na segunda-feira com uma
opinião e uma atividade para compartilhar com o grupo.

 Livro que virou teatro
Ao longo do ano cada turma escolhe um livro da nossa literatura
infantil e é estimulada a dramatizar a versão ou produzir um
reconto. Oportunizando o contato da criança com a linguagem
teatral, desenvolvendo o trabalho em grupo, lidando com a
divisão de tarefas, responsabilidade com o papel assumido e também a lidar
com o inesperado e o improviso.
 Estante Mágica
Através desta ação pedagógica buscamos estratégias para
estimular a produção textual dos alunos do 1º ao 5º ano. E cabe
a nós educadores, incentivá-los tanto a ler como escrever,
assim como propor caminhos e situações de prazer, onde essas
crianças percebam a importância da produção escrita e se
percebam como escritores em potencial.
Em parceria com a plataforma virtual da Estante Mágica buscamos despertar o
encantamento e o prazer pela produção escrita, oportunizando a construção de
um livro. Cada aluno escreve o seu livro individualmente e tem acesso ao
material digital gratuitamente.
Para finalizar temos a sessão de autógrafos onde ocorre a entrega dos livros
impressos comprados pela família.
 Empreendedorismo e Projeto de Vida
OPEE é uma metodologia alinhada com o desafio de educar por
projetos de vida com atitude empreendedora, focados no desafio
da convivência, autoconhecimento e inteligência emocional,
educação financeira, métodos de estudo e valores, com o objetivo de favorecer
a formação de cidadãos ativos e reflexivos.
 Pensamento Computacional- Mind Makers
As tecnologias digitais continuam evoluindo, alternando nosso
modo de viver, moldando o mercado de trabalho e criando
novas exigências profissinais. E para isso, contamos com uma
disciplina inovadora para formar criadores e criativos digitais. A
partir de projetos gamificados os alunos aprendem a aplicar as tecnologias
digitais para solucionar desafios interdisciplinares, desenvolvendo as
competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

 Atividades de integração, cívicas e de valores
Uma vez por semana, reunimos nossos alunos para cantar o hino
nacional, um símbolo da pátria que representa o nosso povo e a
valorização do nosso país, de modo a despertar orgulho e
promover reflexão sobre valores importantes para uma sociedade
ética e solidária.
E neste momento também, compartilhamos informações e atividades
desenvolvidas por nossos alunos.
 Aulas de campo
A cada semestre promovemos para cada turma uma aula de
campo, onde nossos alunos poderão vivenciar fora da sala de aula
os conteúdos estudados, promovendo o incentivo a pesquisa de
campo e a interação com o meio ambiente, levando para vida não
apenas saberes, mas momentos de integração e enriquecimento pessoal e
cultural.
 Plantão Pedagógico
Ocorre ao final de cada trimestre. É um dia de encontro, de parceria,
fortalecendo a relação entre família e escola. Neste dia além da entrega de
atividades, avaliações, relatório e boletins, os responsáveis, através de
atendimento individualizado, têm a oportunidade de interagir com os
professores e compartilhar informações importantes sobre o aluno.
 Noite do Soninho
Pensando na importância de fortalecer laços de amizade entre
os alunos, de promover a vivência do espaço escolar de forma
diferenciada, de estimular a independência e autonomia,
promovemos no mês de julho a “Noite do Soninho”.
 Para vivenciar com a família:
Por acreditarmos que família e escola devem ser parceiras no processo
educacional, promovemos a homenagem no dia das mães e dos pais, assim
como nossa festa junina, possibilitando um encontro das famílias no ambiente
escolar livre da rotina diária, sem pressa e sem correria. Um encontro para as
famílias e a escola compartilharem momentos de alegria, diversão e emoção.

Diversos:
Material Didático e individual
No Colégio Impacto Fundamental o material didático utilizado foi escolhido para
atender às expectativas de professores e alunos com recursos inovadores e
eficientes, que integram a experiência de autores renomados a ferramentas
metodológicas e multimídia para potencializar o processo de
ensino/aprendizagem.
Obs.: Os Materiais Didáticos (livros, apostilas, etc.) devem ser devidamente
identificados e, sempre que possível, encapados para uma melhor conservação.
O material individual também deve ser identificado e o aluno deve ser
estimulado e orientado quanto a sua guarda e cuidado.

Regulamento Geral do Aluno
Direitos

• Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo de igualdade de
atendimento, sem sofrer qualquer tipo de discriminação;
• Participar das aulas e demais atividades promovidas pelo estabelecimento,
como também solicitar orientações aos professores e coordenadora, sempre
que julgar necessário;
• Utilizar-se das instalações e dos recursos materiais do Colégio, mediante prévia
autorização de quem de direito;
• Tomar conhecimento do sistema de avaliação e dos resultados obtidos em
provas, trabalhos e médias, podendo, sempre que julgar necessário, solicitar
revisão de avaliações na coordenação, no prazo de 48 horas após o
recebimento da mesma;
• Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos após apresentação
ao professor;
• Requerer e realizar avaliações de 2ª chamada, sempre que venha a perder
provas e/ou testes por motivo de doença, luto, casamento, convocação para
atividades cívicas ou jurídicas e impedimentos por motivos religiosos (Lei no.
7.102 de 15/01/79).

Deveres

• Tratar colegas e professores com respeito;
• Participar das aulas e atividades escolares devidamente uniformizado;
• Ser assíduo e pontual, comunicando ao estabelecimento qualquer
•
•
•
•
•
•
•
•

impedimento de frequência às aulas;
Estudar, fazer as tarefas, portar todo material escolar solicitado e guardar o
material didático até o final do ano letivo;
Ser honesto na apresentação das tarefas, na realização das provas, e
respeitar as normas disciplinares, comportando-se adequadamente dentro e
fora do Colégio;
Entregar aos responsáveis as correspondências enviadas pelo
estabelecimento, devolvendo as mesmas assinadas, quando for o caso, no
prazo determinado;
Zelar pelo bom nome e imagem do Colégio;
Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências do Colégio,
cabendo aos pais a indenização ou reparo do estrago causado ao
estabelecimento ou a objetos de colegas, professores e funcionários;
Cumprir as disposições deste Regimento Escolar, bem como outras
determinações emanadas da Direção do Colégio;
Cuidar do seu material escolar e pertences pessoais. O Colégio não se
responsabiliza pela perda dos mesmos;
Comparecer às solenidades, festas cívicas e outros eventos promovidos pelo
estabelecimento.

Fica Proibido aos alunos:

• Ocupar-se, durante as aulas, com atividades alheias às mesmas ou portar
material estranho aos estudos;
Obs.: O aluno deverá entregar o material inadequado à aula sempre que
solicitado, e este será devolvido posteriormente à família.

• Entrar ou sair de sala sem autorização do professor;
• Ausentar-se do estabelecimento sem que esteja devidamente autorizado
pela família e pelo corpo técnico;
• Comer durante as aulas;
• Promover atividade extraclasse ou campanha de qualquer natureza, sem
autorização da Direção;
• Realizar comércio de qualquer natureza nas dependências do Colégio;

• Participar de brigas ou tomar atitudes incompatíveis com o adequado

•
•
•
•

comportamento social no interior, na frente ou imediações do
estabelecimento, nas atividades extraclasses ou quando se encontrar
uniformizado;
Denegrir o nome e a imagem do Colégio;
Usar o telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos durante as aulas e
avaliações, sem a permissão do professor.
Não é permitido que o aluno tire fotos dos colegas, funcionários e professores.
É dever do aluno respeitar o espaço de aula, sem realizar brincadeiras ou
interferências que prejudiquem o desenvolvimento das aulas;

Processo Disciplinar:
A infração de qualquer dos deveres e a transgressão das proibições sujeitam o
aluno, conforme a gravidade da falta, às seguintes penalidades:

• Advertência oral;
• Advertência por escrito;
• Afastamento temporário da sala de aula (encaminhamento para atividade
pedagógica) comunicado à família;
• Encaminhamento a outros profissionais (psicólogo, médico, etc);
• Transferência de turma;
• Transferência consensual, mediante anuência dos pais.
O aluno que for retirado de sala de aula pelo professor por comportamento
inadequado, dificultando o bom andamento da atividade pedagógica, será
encaminhado a Coordenação, onde serão aplicadas as sanções devidas.
Atrasos:
A tolerância de atraso no 1º horário para a entrada em sala de aula é de 15
(quinze) minutos. Em caso de atraso superior a 15 minutos, o responsável
deverá se dirigir à coordenação com o aluno para justificar o atraso.
O aluno também deve respeitar os horários de regresso do intervalo, bem como
permanecer em sala de aula durante a troca de professores.
Havendo reincidência nos atrasos a família será notificada, visto que o atraso
compromete o desenvolvimento do aluno.
Obs.: Situações especiais demandam acompanhamento e deverão ser
informadas a Coordenação Pedagógica

Observações importantes:
a) O uso de boné será permitido nas dependências do Colégio, com exceção da
sala de aula;
b) Caso o aluno compareça com o uniforme escolar incompleto, os
responsáveis serão informados e o aluno encaminhado para retornar à sua
residência.
c) Não será permitido o uso de calças cortadas ou com enfeites que destoem
do padrão do uniforme.
d) Para as meninas, não será permitido o uso de camisas em tamanhos
menores ao adequado, de modo que fiquem com o abdômen à mostra.
Também não será permitido o uso de short curto ou saia;
e) Não será permitido o uso do uniforme deixando roupas íntimas à mostra;
f) É obrigatório o uso do uniforme escolar completo para a entrada do aluno na
escola, seja para aula ou atividade extraclasse, seja no turno matutino ou no
vespertino
É obrigatório o uso do uniforme escolar completo para a participação de
atividades extraclasse realizadas fora da escola ou aos sábados.
Observação sobre a fabricação: qualquer empresa de confecção de roupas e
fardamento pode confeccionar e vender o uniforme do Colégio Impacto
Fundamental. Para tanto, a mesma deve procurar- nos para receber as
informações de padronagem (especificação de cor, aplicação de logomarca,
etc.) necessárias para a produção dos mesmos.
Acidentes:
O Colégio prestará os primeiros cuidados, entrando imediatamente em contato
com a família por telefone, a fim de que a mesma possa tomar as providências
necessárias. A depender da gravidade do acidente, o Colégio encaminhará o
aluno imediatamente para clínica ou hospital indicado pelos pais na ficha de
cadastro e avisará aos mesmos logo em seguida.
Medicamentos:
Não realizamos a administração de medicamentos na escola. Em casos de
febre ou outro acontecimento, a família é imediatamente comunicada para
encaminhamento às devidas providências.
Em casos especiais, onde se faz necessária a administração de medicamentos
no período das aulas, recomendamos que a família entre em contato com o
Colégio.
Mais uma vez, ressaltamos a importância em se manter o cadastro com
informações atualizadas sobre o aluno e a família, facilitando a rápida
comunicação.

 Outras situações:
Bens materiais: a escola não se responsabiliza pelos pertences trazidos pelos
alunos ao interior da mesma, em quaisquer de suas dependências ou nas
saídas para aula de campo, inclusive material didático.
Presença da família: a família assumirá o compromisso de se fazer presente no
Colégio todas as vezes que for feito o convite formal ou quando do interesse da
própria família, marcando previamente um horário;
Obs.: A família deve ficar ciente de que a escola não presta quaisquer tipos de
serviços de estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores de
qualquer natureza, bicicletas e outros tipos de transporte, não assumindo
portanto a responsabilidade perante indenizações por danos, furtos, roubos,
incêndios, atropelamentos, colisões e outros eventos que venham a ocorrer,
nas dependências internas ou externas, cabendo, nestes casos, ao condutor
e/ou proprietário do meio de transporte a exclusiva responsabilidade pela
reparação dos danos.
Em caso de dúvidas sobre situações que não foram especificadas neste
Manual, entre em contato direto com a Professora, Coordenadora ou com a
Direção do Colégio para que possamos ajudá-los.
Ferramentas de Comunicação:
A Escola em Contato com o Aluno e a Família:

Circulares, convites e comunicados são sistematicamente enviados visando
maior eficiência na comunicação entre Família e Escola, por meio do
próprio aluno, por os e-mails dos responsáveis e por lista de transmissão via
Whatsapp( 98103-1860) Manter os endereços, inclusive os eletrônicos, e os
telefones atualizados na Secretaria do Colégio é uma obrigação da família, o
que permite uma comunicação mais eficaz.
www.impactoonline.com

Com o site temos um sistema de comunicação moderno e diferenciado
com os alunos e as famílias. São disponibilizadas informações sobre a vivência
escolar do aluno e do próprio Colégio, para que todos da nossa comunidade
possam acompanhar e estar cientes da nossa programação e dos principais
acontecimentos.

Boletim online, ocorrências pedagógicas e disciplinares, agenda dos eventos,
calendário, 2ª via de boleto bancário, entre outros, também são disponibilizados
em nossa plataforma.
Atenção: Em caso de correção de notas, o aluno deverá procurar o Professor ou
a Coordenação no prazo de 48h.
 Site do colégio e Grafite
Com o site e a plataforma Grafite temos sistema de comunicação moderno e
diferenciado para os alunos e as famílias. São disponibilizadas informações
sobre a vivência escolar do aluno e do próprio Colégio, para que todos da nossa
comunidade possam acompanhar e estar cientes da nossa programação,
notas/boletim e principais acontecimentos.



www.impactoonline.com
grafiteweb.infocraft.com.br/impacto

 Plantão Pedagógico
Apesar de oferecermos ferramentas digitais de acompanhamento da vida
escolar dos alunos através do grafite, o colégio Impacto acredita que o contato
presencial com os pais e/ou responsáveis, é peça importante na construção do
processo ensino-aprendizagem.
O plantão pedagógico oferece atendimento individualizado sobre o estudante,
o que proporciona a família um diálogo personalizado sobre seu
comportamento e rendimento escolar, incluindo uma análise do corpo docente
e da equipe pedagógica.
Setores de Atendimento
 Coordenação Pedagógica
Atendimento de segunda à sexta no turno matutino e vespertino.
O atendimento com a coordenação poderá ocorrer de segunda a sexta, das
7:30 às 12h ou segunda a quinta, das 14h às 17h.

 Professores
Caso deseje atendimento com os professores, este encontro deve ser
agendado na coordenação, para segunda a sexta (7:30 às 12:00)
.
 Secretaria
A secretaria é o setor responsável pela documentação dos alunos e do Colégio.
Atendimento de segunda à quinta, das 07h30 às 12:00h e das 14h às 17h,
sexta-feira 07:30 às 16h.
 Prazo para confecção e entrega de documentos:
- Salário educação: 02(dois) dias úteis;
- Declaração simples: 02(dois) dias úteis;
- 2ª via de boletim: 01(um) dia útil;
- Histórico Escolar (Transferência): de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias úteis;
- 2ª via do Histórico Escolar: 10(dez) dias úteis;
 Atendimento Financeiro
Responsável por funções administrativas específicas relacionadas ao setor
financeiro, tais como folha de pagamento, atendimento financeiro, negociação
de débitos, compras, etc.
Atendimento de segunda à quinta, das 08 às 17h. Sexta-feira das 08h às 16h.
 Atenção


Aconselhamos que, de acordo com a sua disponibilidade, o seu atendimento
seja previamente agendado com o profissional em questão, através de nosso
telefone (3379-1011 e 98103-1860) ou por correio eletrônico. Esta medida visa
garantir a qualidade do seu atendimento.
 Sem o prévio agendamento não podemos garantir a realização do seu
atendimento.

Seguem abaixo os nossos telefones de contato:

(71) 3379-1011
(71) 98103-1860 – Coordenação Pedagógica

Seguem abaixo os nossos e-mails:

Geral: administrador@impactoonline.com Direção
Pedagógica - Ana Raphaela Medina
armedina@impactoonline.com
Direção Administrativa - Maria Fernanda C. Schurmann
mfcoelho@impactoonline.com
Coordenação Pedagógica – Dayane Rocha
dguimaraes@impactoaulasonline.com

