Normas gerais de funcionamento
Fundamental II e Ensino Médio
São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.
Enviamos a todos nossos cumprimentos no início deste ano letivo.
Pedimos sua atenção para as normas gerais de funcionamento do período da manhã.

1.

Horários
• das 7h às 12h30min – do 6º ao 9º anos
• das 7h às 13h20min – 1ª, 2ª, 3ª séries do Ensino Médio
Observações:
9º ano - Ensino Fundamental
8º ano - Ensino Fundamental
2ª série - Ensino Médio
3ª série - Ensino Médio

–
–
–
–

terças-feiras – saída às 13h20min, no 1º semestre
terças-feiras – saída às 13h20min, no 2º semestre
segundas-feiras – saída às 15h30min
terças e quintas-feiras – saída às 16h30min

Atrasos – Haverá tolerância de 10 minutos na entrada dos alunos do período da manhã. Após esse horário, o
aluno entrará na segunda aula. Permitimos quatro atrasos por semestre; a família será comunicada. No quinto
atraso, o aluno não poderá assistir às aulas e participar das atividades do dia. Posteriormente, se houver
novos atrasos, o aluno poderá ser impedido de assistir às aulas.
É importante lembrar que o excesso de atrasos poderá levar a um prejuízo pedagógico.
2.

Entradas e saídas
Entrada – pelos portões das avenidas Faria Lima e Pedroso de Moraes
Saída - pelo portão da avenida Faria Lima
Se o aluno precisar sair fora do horário ou faltar às aulas, o Colégio deve ser comunicado. O aluno não será
liberado sem a autorização dos responsáveis, por escrito ou por e-mail.

3.

Uniforme
O uso da camiseta do Colégio é facultativo apenas para os alunos do Ensino Médio. Nas aulas de Educação
Física, o aluno deve usar o uniforme completo; no laboratório, o uso do avental de algodão é obrigatório. A
roupa do dia a dia deve ser adequada ao ambiente escolar. A camiseta não poderá ser customizada.
Os calçados devem ser confortáveis (sapatos, tênis ou sandálias presas ao pé). Não se permite o uso de
chinelos, por questões de segurança e saúde.

4.

Eletrônicos
Aparelhos eletrônicos e celulares devem ser evitados porque alheiam os alunos do ambiente social escolar.
É proibido o uso do celular dentro da sala de aula, nesse caso o aparelho será recolhido pelo professor
e entregue aos coordenadores.

5.

Namoro
Deve ser discreto, tanto na escola como nas redondezas, evitando-se intimidades e isolamento.

6.

Recados dos pais aos alunos
Os recados, quando relevantes, devem ser comunicados à nossa secretaria, que os encaminhará à
coordenação.

7.

Segurança
Os alunos devem evitar o uso de objetos de valor, como joias, eletrônicos, tênis de marca.
Vários funcionários vigiam o portão, na entrada e saída dos alunos.
As câmeras, instaladas em lugares estratégicos, registram o movimento, dentro e fora do Colégio.

8.

Espanhol
As aulas de Espanhol serão oferecidas, opcionalmente, para os alunos das 1as e 2as séries do Ensino Médio.
Serão 2 aulas por semana, no mesmo dia, da seguinte forma:
1ª série - Ensino Médio – quintas-feiras, das 14h15min às 15h40min
2ª série - Ensino Médio – terças-feiras, das 14h15min às 15h40min

9.

Avaliação
Há diversos tipos de avaliação, inclusive provas mensais e trimestrais. O aluno deverá atingir o conceito C em
cada disciplina, ou 50% de aproveitamento. Se não atingir, deverá fazer a recuperação no trimestre seguinte.
Caso perca a prova, o boletim registra NC (não comparecimento). Não há provas substitutivas. O aluno
deverá preencher a lacuna só no trimestre seguinte. Atenção: em dia de prova, o aluno deverá assistir a
todas as aulas do período letivo.

10. 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, caso seu seguro não cubra o Albert Einstein, enviem a devida orientação à
coordenação.
Os pais/responsáveis receberão uma Ficha Médica que deverá ser preenchida e devolvida ao Colégio.
11. Casos disciplinares
Levados aos coordenadores, serão resolvidos de acordo com o Regimento Escolar.
12. Transporte Escolar
As famílias que optarem pelo transporte escolar podem entrar em contato com a Cláudia pelo telefone
3037-2555, ramal 107.
13. Coordenadores
Os pais podem marcar entrevistas, como também podem ser chamados pelo Colégio.
Em 2017, os coordenadores de anos /séries serão:
6os anos:
7os e 8os anos:
9os e 1os E.M.
2 os E.M.
3 os E.M.

Profª Eglê
Profª Laís
Prof Gerson
Profª Marilda
Profs Edson e Marilda

14. Comunicação via o e-mail
Todos os recados e orientações enviados pelo Colégio chegarão aos pais também por e-mail. Cada um
dos senhores (pai e mãe) tem um login e uma senha, já conhecidos, se seu(sua) filho(a) já estudava na
escola em 2016. Os alunos novos receberão esses dados brevemente.
O endereço para dúvidas é suporte@colegiopalmaresdigital.com
Lembramos que o estabelecimento de regras e a sua obediência são considerados fundamentais, não
apenas para assegurar que o aluno desenvolva sua autonomia, mas também para que ele adquira
condutas adequadas para um convívio saudável em sociedade.
Atenciosamente,

__________________________
ZILDA ZERBINI TOSCANO
DIRETORA MANTENEDORA

__________________________
EDSON D’ADDIO
DIRETOR

