Normas gerais de funcionamento
São Paulo, 31 de janeiro de 2017.
Desejamos aos senhores pais que 2017 seja um ano de sucesso.
Para o melhor funcionamento de todo o trabalho escolar, aqui estão as normas a serem seguidas. Contamos
com a colaboração de todos.
1.

Horários
• Entrada: a partir das 12h30min, pelo portão central da Pedroso de Moraes.
• Início das aulas: às 12h55min.
• Saída: às 17h30min. Os alunos do 2º ano saem pelo portão central da Pedroso; os dos 3º, 4º e 5º anos
saem pelo portão da Faria Lima. A saída deverá acontecer até 18h. Após esse horário será cobrada uma
taxa extra, pois os funcionários da assessoria pedagógica deverão permanecer para atender os alunos.
É imprescindível que o horário de entrada (12h30min) seja respeitado para o bom funcionamento das
atividades.

2.

Segurança
Vários funcionários vigiam o portão, na entrada e na saída dos alunos.
As câmeras, instaladas em lugares estratégicos, registram o movimento, dentro e fora do Colégio.
Os pais devem entrar no colégio sempre pela secretaria para serem identificados e devidamente
encaminhados.

3.

Autorização
Quando o aluno sair com familiares, babás, ou pais de colegas, deverá trazer a autorização dos responsáveis,
por escrito, na agenda.

4.

Uniforme
É obrigatório o uso do uniforme, que pode ser adquirido em:
• Malhas Flamir – Rua Padre Carvalho, 524 - tel. 3812-1911.
• Na Rua da Escola – Rua Prof. Vahia de Abreu, 736/744 - tel: 3849-5751 – Vila Olímpia, ou Alameda dos
Arapanés, 853 - tel: 5051-5045 – Moema
O uso de tênis é obrigatório nas aulas de Educação Física. Nos outros dias os alunos devem ter cuidado com
o calçado: não é permitido o uso de chinelos, sandálias sem fivelas e Crocs.

5.

Lanche
O lanche pode ser trazido de casa ou adquirido na cantina da escola com Francisco, pelo telefone 3037-2555,
ramal 137. O “Kit-Lanche” é composto de frios, pães, bolos, tortas, frutas e sucos.

6.

Aniversários
As comemorações no colégio se restringirão a um bolo que poderá ser trazido pelos pais no início da tarde. A
professora responsável pela classe se encarregará de organizar o ”Parabéns” com a turma.
No caso de a festa ser num buffet, por favor, comuniquem-se com a coordenação para firmar o dia e enviar os
convites e autorizações, quando necessários. Esse cuidado evita que várias festas aconteçam no mesmo dia.

7.

Acidentes e Doenças
Em caso de acidentes e doenças, avisamos a família imediatamente. Se não forem encontrados os
responsáveis, o aluno será levado para o Hospital Albert Einstein, acompanhado pela coordenadora. Se
preferirem outro hospital, enviem a devida orientação à coordenação.

8.

Orientação às famílias
A coordenadora Andrea atenderá as famílias dos alunos dos 2os ao 5os anos, com entrevistas marcadas em
nossa secretaria, a pedido do Colégio ou dos pais.

9.

Avaliação
Há diversos tipos de avaliações, inclusive provas mensais e trimestrais. O aluno deverá atingir 50% de
aproveitamento, ou seja, o conceito C em cada disciplina. Se não atingir, deverá fazer a recuperação no
trimestre seguinte.
Importante! Caso o aluno não faça alguma prova, ficará registrado no boletim NC (não comparecimento). O
aluno deverá resolver essa pendência só no trimestre seguinte. Não há provas substitutivas.
Atenção: Em dia de prova, o aluno deverá assistir a todas as aulas do período letivo.

10. Calendário
Não haverá aula na Semana da Criança, no período de 9 a 13 de outubro.
As recuperações no mês de dezembro acontecerão no período registrado no calendário escolar..
11. Eletrônicos
Eletrônicos e celulares não devem ser trazidos para o Colégio porque dispersam os alunos e não contribuem
para a integração no ambiente escolar.
É proibido o uso do celular dentro da escola.
12. Transporte Escolar
As famílias que optarem pelo transporte escolar podem procurar por Cláudia, pelo telefone 3037-2555, ramal
107.
13. Comunicação via e-mail
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Equipe dos 2os ao 5os anos
2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

Educação Física

José Antônio

José Antônio

José Antônio

Joe e Paulo

Educação Artística

Luciana Colucci

Luciana Colucci

Joana

Música

Maria Cristina

Maria Cristina

Maria Cristina

Maria Cristina

Inglês

Magda

Magda

Magda

Magda

Teatro

Gabriela

Gabriela

Gabriela

Gabriela

Filosofia

Élida

Élida

Élida

Élida

Português

A: Anna Claudia
B: Anna Claudia
C: Mônica

Matemática

Juliana G.

A: Mônica
B: Claudia Regina
C: Claudia Regina
Laís

A: Leda
B: Leda
C: Loreta

Joana

A: Loreta
B: Aline
C: Daniela D.

Rita

Estudos Sociais

Clara

Selma

Selma

Ciências

Clara

Clara

Marcelo

Juliana M.
A: Clara
B: Clara
C: Selma
Marcelo

Coordenação e Orientação – Andrea
Assessoria de Coordenação – Adriana, Fernanda, Isaura, Kelly, Larissa, Rose, Talita
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