PRÉ I – PRÉ II e 1º ANO – FUNDAMENTAL
Normas Gerais de Funcionamento
São Paulo, 05 de fevereiro de 2018.
Prezados responsáveis,
Agradecemos a confiança em nosso trabalho, feito sempre em parceria com as famílias. Mais um ano
escolar se inicia. Muitas são as expectativas, tanto por parte dos alunos e seus familiares, como por parte de
todos nós do Colégio Palmares. Que todos os alunos da Educação Infantil e dos 1os anos sejam muito bemvindos.
Para que o ano de 2018 transcorra de maneira produtiva, seguem algumas normas gerais às quais
todos os responsáveis devem estar atentos:
1. Horário
 Entrada: a partir das 12h30, pelo portão da Educação Infantil, localizado na Avenida Pedroso de
Moraes, nº 1271. É imprescindível que o horário de entrada seja respeitado para o bom funcionamento das
atividades escolares.
 Início das aulas: 13h.
 Saída: das 17h30 até as 18h, pelo portão central da Avenida Pedroso de Moraes, nº 1285. Caso o
aluno precise permanecer no Colégio após esse horário, haverá a cobrança de uma taxa extra, pois os
funcionários da assessoria pedagógica deverão permanecer para atender aos alunos que estiverem no
Colégio após as 18h.
 Formamos uma fila única de carros na Avenida Pedroso de Moraes, tanto na entrada como na saída
dos alunos. Pedimos aos responsáveis que respeitem a ordem e que não façam fila dupla. Os alunos que têm
irmãos nos 3º, 4º e 5º anos poderão sair pelo portão da Avenida Faria Lima, desde que isso seja combinado
com a coordenação com antecedência.
Observação:
 Reiteramos que, conforme o acordado com a CET, a fila para embarque e desembarque dos alunos
no portão da Avenida Pedroso de Morais deve se formar dentro do corredor delimitado pelos cones. Aqueles
que vierem pela Rua dos Macunis não poderão entrar nesse corredor, e deverão dar a volta pela Rua Coropés,
Avenida Faria Lima e entrar no final da fila, na Avenida Pedroso de Morais.
 Os agentes da CET fiscalizarão esse procedimento e multarão os infratores. Não poderemos nos
responsabilizar por eventuais sanções.
2. Segurança

 Para garantir a segurança de todos, o Colégio conta com vários funcionários nos portões das
Avenidas Pedroso de Moraes e Faria Lima. As inúmeras câmeras registram o movimento de pessoas fora e
dentro do Colégio.

 Os pais devem entrar no Colégio sempre pelo portão da secretaria, localizado na Avenida Pedroso
de Moraes, nº 1341, para serem identificados e devidamente encaminhados, de acordo com suas solicitações.

3. Agenda

 A agenda escolar é utilizada para a comunicação entre o Colégio e a família. Portanto, o aluno(a)
deverá trazê-la todos os dias ao Colégio. Verifique, sempre que possível, se este item se encontra na mochila
de seu(sua) filho(a).
4. Autorização

 Todas as vezes em que o(a) aluno(a) necessitar sair com avós, tios, familiares, babás, mães e/ou
pais de colegas ou outras pessoas, seus responsáveis deverão enviar uma autorização por escrito na agenda
do aluno, com a identificação do adulto que virá buscá-lo, incluindo nome e RG.

 Pedimos que nos enviem a autorização preenchida, o mais breve possível.
5. Uniforme
O uso do uniforme do Colégio é obrigatório. Ele pode ser adquirido nos seguintes endereços:

 Malhas Flamir – Rua Padre Carvalho, 524 – Telefone: (11) 3812-1911
 Na Rua da Escola – Rua Professora Vahia de Abreu, 736/744. Telefone: (11) 3849-5751 – Vila
Olímpia ou Alameda dos Arapanés, nº 853. Telefone: (11) 5051-5045 – Moema

 O uso diário de tênis é obrigatório, pois as crianças terão aula de Educação Física três vezes
por semana. Pedimos cuidado para que o tênis seja do tamanho adequado ao pé da criança, para evitar que
ela sofra lesões ou tenha seu andar prejudicado.

 O uniforme deverá ser identificado com o nome do(a) aluno(a), para que em caso de
esquecimento ou perda possa ser encontrado.
6. Lanche

 Os lanches podem ser trazidos de casa. Cada criança deve trazer também um guardanapo
devidamente identificado com seu nome.

 Caso os responsáveis prefiram, poderão adquirir o ‘’Kit-Lanche’’ na cantina do Colégio, que pode ser
contratado com o responsável Francisco, pelo telefone (11) 3037-2555, ramal 137. O cardápio é variado,
contendo frios, frutas, pães, bolos, tortas, bolachas, achocolatados, água e sucos.
7. Aniversários

 As comemorações que ocorrerem no Colégio deverão ser agendadas com a assessoria da
coordenação com até dois dias de antecedência e se restringirão a um bolo, pratinhos e garfinhos
descartáveis, que deverão ser trazidos pelos responsáveis do aniversariante no horário da entrada. A
professora responsável pela classe se encarregará de organizar o “Parabéns” no horário do lanche. Nesse
caso, não é necessário o envio de convites.

 Caso a festa seja realizada após o período letivo em um buffet ou em outros locais, os responsáveis
devem agendar a data com a assessoria de coordenação. Esse cuidado evita que mais de uma festa aconteça
no mesmo dia, e desse modo todos os alunos podem participar de todos os eventos. Os convites e as
autorizações poderão ser trazidos ao Colégio para serem entregues à assessoria da coordenação, que se
encarregará da distribuição.

8. Acidentes e Doenças
 Em caso de doença ou acidente nas dependências do Colégio, as famílias serão avisadas
prontamente pela coordenação para que as devidas providências sejam tomadas. Se não encontrarmos
nenhum dos responsáveis e se houver urgência, o(a) aluno(a) será levado(a) para o Hospital Albert

Eisntein, acompanhado pela coordenadora Maria José. Caso o seguro saúde cubra as despesas desse
hospital, pedimos que nos enviem a cópia do cartão do plano de saúde da criança. Se preferirem, por favor,
enviem-nos uma carta descrevendo os procedimentos que deverão ser tomados em caso de emergência.

9. Material do aluno
 O material necessário para a realização das atividades será fornecido pelo Colégio e permanecerá
na escola. Os alunos deverão trazer apenas um estojo vazio.

 As crianças deverão trazer diariamente uma mochila contendo uma troca de roupa e uma necessaire
com uma escova de dentes e um creme dental.

 É importante que as crianças tenham seu material completo em casa, para realizarem suas tarefas.
10. Calendário
 O calendário de 2018 foi entregue no Dia da Matricula (em 2017) e está disponível na secretaria do
Colégio. Caso haja alteração nas datas, todos serão notificados por e-mail e ClassApp.
11. Dia do Brinquedo

 Às sextas-feiras, os alunos poderão trazer brinquedos para o Colégio, tais como jogos de tabuleiro,
bonecas, carros, casinhas e outros, desde que não ofereçam riscos às crianças. Brinquedos eletrônicos e de
alto valor devem ser evitados.
12. Orientação às famílias

 O atendimento às famílias dos alunos do Pré I, Pré II e 1º ano será feito pela coordenadora Maria
José.

 As entrevistas poderão ser marcadas por meio de nossa secretaria, tanto por iniciativa do
Colégio como dos responsáveis pelos alunos(as).
13. Transporte Escolar

 As famílias que optarem pelo transporte escolar do Colégio deverão entrar em contato com Adriano
pelos telefones: (11) 3032-1390 ou (11) 98689-1110.
14. Comunicação por e-mail

 Todos os recados e orientações enviados pelo Colégio chegarão aos responsáveis através da
agenda individual do aluno(a), e-mail e também pelo ClassApp. Cada um dos responsáveis possui um login e
uma senha. Caso eles ainda não estejam habilitados, por favor entre em contato com o Colégio através do
endereço digital: suporte@colegiopalmaresdigital.com
Atenciosamente,

____________________________
EDSON D’ADDIO
DIRETOR

______________________________
MARIA JOSÉ CONRADO
COORDENAÇÃO

EQUIPE - PRÉ I, PRÉ II E 1º ANO

Pré I

Pré II

1º ano

Professoras
Regentes

A: Daniella
B: Carolina

A: Nicole
B: Maria Lúcia

A: Sibele e Sabrina
B: Carine e Sabrina

Educação Física

Júnior

Júnior e Rodrigo

Júnior e Rodrigo

Arte

Alessandra

Alessandra

Adriana

Música

Diego

Diego

Diego

Inglês

Maitê

Maitê

Maitê

Teatro

Luciana Colucci

Luciana Colucci

Luciana Colucci

Culinária

Thereza

Thereza

Thereza

Tecnologia

Maria Lúcia

Maria Lúcia

Renata

Coordenação e orientação – Maria José
Assessoria de coordenação – Danubia, Daniela, Helenilda, Josimeire, Lucas e
Suéllen.
Segurança: Mesaque, Reginaldo, Júlio, Mauro, Luciano, Dailson e Régis.

AO COLÉGIO PALMARES
Recebi e li a circular com as Normas Gerais de Funcionamento das turmas do Pré I, Pré II e
1º ano do Ensino Fundamental I, para o ano letivo de 2018.
Pré I ________
Aluno(a) ________________________________________________

Pré II ________
1º Ano _______

Data: ____/____/____

___________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

