4.

NORMAS GERAIS – 2017
Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
NORMAS/REGRAS - MANHÃ E TARDE:
1.

HORÁRIO:
MANHÃ: 7h20 – 11h50
TARDE: 13H20 – 17H50

A agenda é um meio de comunicação rápido!
Para as dúvidas ou assuntos mais longos marcaremos um horário
pessoalmente, que deverá ser solicitado através da agenda, de acordo
com a disponibilidade de horários para atendimento.
É importante o comparecimento dos pais ou responsáveis, sempre que
forem convocados, para que sejam verificadas as dificuldades
apresentadas pelo aluno.

Tolerância na entrada e saída – 20 minutos (em caso de extrema
necessidade)
Caso ultrapasse o limite de tolerância, por 3 (três) vezes no mês, será
automaticamente emitido um boleto bancário de uma taxa adicional no
valor de R$75,00 (setenta e cinco reais). Ressaltamos que o Colégio não
oferece hora adicional após às 19h e para esse horário temos uma
tolerância máxima até 19h10min. Caso ocorra o atraso na saída nesse
horário (19h10), será emitido um boleto de R$75,00 (setenta e cinco
reais) para cada evento ocorrido.
Horário diferenciado:
Só será permitida a entrada fora do horário estipulado acima, aos
alunos
que estão matriculados no período integral, semi-integral e
cursos extra curriculares.
2.

PONTUALIDADE:
Pedimos a todos que respeitem o horário de entrada e saída, evitando
constrangimentos.

3.

UNIFORME ESCOLAR:
É obrigatório o uso diário do uniforme escolar, inclusive do tênis.
Durante o inverno, as roupas quentes devem ser colocadas por baixo do
blusão; somente poderão ser usadas nas cores azul, branca, ou laranja,
sem figuras ou símbolos.
Lembrando também, que todo o uniforme deve ser identificado com o
nome do aluno (principalmente blusões).

AGENDA ESCOLAR/ ATENDIMENTO AOS PAIS:
A agenda é o principal instrumento de comunicação entre Escola e
Família e de registro de anotações diárias do aluno.
Antes de o aluno sair de casa para dirigir-se ao Colégio, os
pais/responsáveis devem verificar se a criança está levando a sua
agenda e, no retorno das aulas, conferir os comunicados/tarefas que
tenham sido registrados no dia.

Nenhum professor está autorizado a dar atendimento pedagógico nos
horários de entrada e saída.
5.

MATERIAL ESCOLAR:
TODO MATERIAL ESCOLAR É IMPORTANTE E NECESSÁRIO!
# O responsável deverá orientar o aluno na organização do material de
uso diário – agenda, apostilas, cadernos, lápis...
# Identificar todo o material com o nome do aluno e turma
# Repor sempre que necessário
# Não é permitido entregar, durante o horário e aula, material ou
trabalho que o aluno esqueceu em casa.
# Não é permitido trazer para o colégio materiais que não pertençam
às aulas.
Ex: Figurinhas, maquiagem, bijuterias, games, celulares ou qualquer
equipamento eletrônico.
OBS: A escola não se responsabiliza pela perda ou extravio desses
materiais.

9.
6.

TAREFA DE CASA:
‘’Aula dada, aula estudada!’’
#
É dever do aluno estudar e fazer as lições todos os dias, de
preferência com horário fixo de estudo, para não acumular ou esquecer
o conteúdo.
#
A não apresentação de tarefas será registrada na apostila ou
caderno através de um carimbo, que deverá ser assinado, para ciência
dos pais/ responsáveis.

7.

LANCHE:
Os alunos trazem lanche de casa ou podem comprar na cantina; com
pagamento em dinheiro (que fica com o aluno, não é necessário
registrar na agenda).

8.

ANIVERSÁRIO NO COLÉGIO:

PROVAS:
As provas serão realizadas dentro do horário pré-determinado no
calendário. As provas substitutivas só serão autorizadas para os alunos
que se ausentarem no dia, mediante pagamento de R$22,00 (vinte e
dois reais) ou atestado médico/jurídico ou outro documento oficial que
justifique a ausência. O pedido deverá ser registrado na recepção do
colégio. No Sistema de Recuperação Trimestral também será cobrado
R$ 22,00 (vinte e dois reais) por prova/disciplina.

10. DISCIPLINA:
É encaminhada uma notificação à família, através da agenda, toda vez
que o aluno:
# Não realizar as tarefas de classe ou de casa;
# Não Trouxer o material necessário à aula;
# Brincar ou conversar, atrapalhando o bom andamento da sala, aos
colegas e a si próprio;
# Portar objetos que não pertençam às aulas.

ATENÇÃO!
Do 2º ano 5º ano, essa comemoração rem regra pré-estabelecida para
não alterar a rotina da aula. Quando os pais desejarem comemorar o
aniversário do aluno com a turma, deverão agendar com a Coordenação
e enviar tudo embalado individualmente.

A Coordenação sempre comunicará aos pais a respeito da decisões
tomadas com relação às atitudes do aluno consideradas inadequadas.

São Paulo, _______ de janeiro de 2017.
# Bolo embrulhado em pedaços.
# Bebidas, salgadinhos e doces em embalagens individuais.
Só será permitida a distribuição de convites na escola se todos os
alunos da classe forem convidados. Nas demais situações pedimos que
as famílias entrem em contato pessoalmente, lembrando sempre do
cuidado e delicadeza necessários para evitar frustrações entre as
crianças.

Ciente: _______________________________________________________
(responsável)

