GENTE NOSSA
Normas Gerais de Funcionamento
São Paulo, 19 de janeiro de 2017.
Senhores Pais e Responsáveis,

Gostaríamos de agradecer a confiança em nosso trabalho, feito sempre com
dedicação, carinho e parceria com as famílias.
Mais um ano se inicia e é importante ressaltar alguns pontos referentes às normas
gerais de funcionamento do Gente Nossa.

1- HORÁRIO
Período da tarde:
Entrada: das 12h30min às 13h.
Início das aulas: 13h.
Término das aulas: 17h30mim.
Saída: das 17h30min às 18h.
Período Integral: a partir das 7h.
É imprescindível que o horário de entrada seja respeitado para o bom funcionamento
das atividades.
Os que necessitarem de horários diferentes devem consultar a coordenação.
2- SEGURANÇA
Para garantir a segurança de todos, o Gente Nossa tem funcionários no portão e
câmeras que registram o movimento fora e dentro da escola.
3- AUTORIZAÇÃO
Caso haja necessidade de a criança ser retirada da escola por pessoas que não sejam
habituais, é imprescindível uma autorização por escrito com nome completo e número
do RG da pessoa autorizada.

4- AGENDA
A agenda deverá ser usada para toda e qualquer comunicação ou informação entre a
Escola e a família. Todas as circulares e comunicados serão enviados via agenda e
e-mail fornecido pelo colégio.

5- SAÚDE
Os alunos não devem frequentar a escola se apresentarem temperatura superior a
37,5°C e sintomas como diarreia, irritação nos olhos ou outros que representem riscos
de contágio. Sempre que o aluno trouxer medicação a ser tomada na escola, os pais
deverão especificar na agenda como deverá ser utilizada.
6- ACIDENTES E DOENÇAS
Em caso de doença ou acidente, as famílias serão avisadas prontamente pela
coordenação para as devidas providências. Se não encontrarmos nenhum dos
responsáveis e se houver urgência, o aluno será levado ao Hospital Albert
Einstein, acompanhado pela coordenadora.
7- UNIFORME
É obrigatório o uso de tênis e uniforme. Ele pode ser adquirido nos seguintes
endereços:
- Malhas Flamir – Rua Padre Carvalho, 524 – tel: 3812-1911
- Na Rua da Escola – Rua Prof. Vahia de Abreu 736/744 – Vila Olímpia ou
Rua dos Arapanés 853 – tel: 5051-5045 - Moema
Pedimos que enviem na mochila: roupa extra, fralda, lenço umedecido e pomada de
assadura diariamente.
Todo o vestuário e utensílios devem estar marcados com o nome completo da
criança.
8- REFEIÇÕES
Todas as refeições (lanche, almoço e jantar) são fornecidas pela cantina do Colégio
Palmares.
9- ANIVERSÁRIOS
Os aniversários comemorados no Gente Nossa devem seguir as orientações abaixo:
- As comemorações são exclusivas para alunos da série e professores;
- A família deverá enviar apenas bolo, vela, descartáveis (pratos e garfos) e máquina
fotográfica.
10- ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS
O atendimento às famílias será feito pelas coordenadoras Sabrina Bairão e/ou Anna
Carolina. As entrevistas poderão ser marcadas com a secretária Marcela no tel: 38163033/3816-7563.
11- TRANSPORTE ESCOLAR
As famílias que optarem pelo transporte escolar do Colégio, deverão entrar em
contato com a Claudia, pelo telefone 3037- 2555, ramal 107.

12- FINANCEIRO
Dúvidas e esclarecimentos relacionados a este departamento, favor entrar em
contato no telefone 3037-2555, ramal 151.

Atenciosamente,

Edson D’Addio
Diretor

Zilda Zerbini Toscano
Diretora Mantenedora

Sabrina Bairão
Coordenadora Gente Nossa

Aulas com professores especialistas:
- Expressão Corporal
- Ed. Física
- Artes
- Música
- Inglês
Cursos Extras:
- Ballet
- Futebol/Circuito Motor
- Judô
- Teatro
- Musicalização
- Construção de Brinquedos/Faz de Conta/Oficina de Ates

Gente Nossa
Avenida Pedroso de Morais, nº1270
Tel: 3818-3033/3816-7563
e-mail: gentenossa@colegiopalmaresdigital.com

