São Paulo, 8 fevereiro de 2018.

Prezados responsáveis,
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 de entrada e saída:
● das 7h às 12h30 – 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos.
● das 7h às 13h20 – 1as, 2as e 3as séries do Ensino Médio.
Observações:
8º ano - Ensino Fundamental II – terças-feiras: saída às 13h20, devido a sétima aula.
9º ano - Ensino Fundamental II – terças-feiras: saída às 13h20, devido a sétima aula.
2ª série - Ensino Médio – segundas-feiras, das 14h15 às 15h30, haverá aula das disciplinas
eletivas.
3ª série - Ensino Médio – terças e quintas-feiras – saída às 17h30. Os demais dias,
inclusive alguns sábados, também poderão ser utilizados para atividades pedagógicas.
- Atrasos: É importante lembrar que o excesso de atrasos poderá levar a um prejuízo
pedagógico, portanto é imprescindível que o horário de entrada seja respeitado. Desse modo,
será concedida uma tolerância de apenas 10 minutos de atraso. Após as 7h10, o(a) aluno(a)
deverá aguardar a segunda aula, que se inicia às 7h50. Serão permitidos apenas 6 atrasos
por trimestre. Caso esse número seja excedido, a família será comunicada por escrito. Em
caso de reincidência, o(a) aluno(a) poderá ser impedido(a) de assistir às aulas. No
contraturno, a regra de tolerância será de 5 minutos de atraso para o início das atividades.
Após esse horário, o(a) aluno(a) deverá procurar a coordenação.
- Entrada tardia:
Quaisquer situações especiais que fujam à rotina e necessitem de entrada tardia deverão ser
comunicadas por telefone à coordenação para que a família seja orientada sobre os
procedimentos cabíveis.
- Saídas antecipadas e faltas:
Em casos de saídas antecipadas ou faltas, o Colégio deverá ser previamente comunicado.
O(a) aluno(a) não será liberado(a) sem a autorização prévia dos responsáveis, por escrito ou
por e-mail (coordenacao@colegiopalmaresdigital.com). A saída antecipada deverá ocorrer no
período de troca de aulas.
- Saída após o horário regular:
6ºs e 7ºs anos: O(a) aluno(a) só deixará as dependências do Colégio se acompanhados por
seus responsáveis ou mediante autorização prévia por escrito ou por e-mail
(coordenacao@colegiopalmaresdigital.com).
8º ano à 3ª série do Ensino Médio: O(a) aluno(a) poderá sair sozinho do Colégio após o
horário regular.

2.

Locais de entrada e saída:
Entrada – pelos portões das avenidas Faria Lima e Pedroso de Moraes.
Saída - pelo portão da avenida Faria Lima.

3. Uniforme:
O uso da camiseta do Colégio Palmares é obrigatório para os 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs anos.
Para o Ensino Médio, o uso da camiseta do Colégio é facultativo.
- Informações gerais:
Nas aulas de Educação Física, o(a) aluno(a) deve usar o uniforme completo. No laboratório, o
uso do avental de algodão de mangas longas é obrigatório.
OBSERVAÇÃO:
A vestimenta dos estudantes deve ser adequada ao ambiente escolar. A camiseta do
uniforme não poderá ser customizada. Além disso, os calçados devem ser confortáveis
(sapatos, tênis ou sandálias presas ao pé). Não é permitido o uso de chinelos, por questões
de segurança e saúde.
4. Uso de aparelhos eletrônicos:
Aparelhos eletrônicos devem ser evitados nas dependências do Colégio, pois alheiam os
estudantes do ambiente social escolar. Desse modo, é proibido o uso do celular,
smartphones e tablets fora do contexto escolar dentro da sala de aula. Nesses casos,
os aparelhos serão recolhidos pelo(a) professor(a) e entregues aos coordenadores(as)
da série.
5. Namoro:
Deve ser discreto, tanto na escola como nas redondezas, evitando-se intimidades e
isolamento.
6. Recados dos responsáveis aos alunos (as):
Os recados, quando relevantes, devem ser comunicados à coordenação, que os encaminhará
aos alunos(as).
7. Segurança:
Todos os estudantes devem evitar o uso de objetos de valor no Colégio, como joias,
eletrônicos, tênis de marca, etc. Contamos com diversos funcionários que vigiam os portões
na entrada e saída. As câmeras, instaladas em lugares estratégicos, registram o movimento
de pessoas dentro e fora do Colégio.
8. Espanhol:
As aulas de Espanhol serão oferecidas, opcionalmente, para as 1as e 2as séries do Ensino
Médio:
1ª série - Ensino Médio – terças-feiras, das 14h15 às 15h30.
2ª série - Ensino Médio – quartas-feiras, das 14h15 às 15h30.
9. Avaliações:
Há diversos tipos de avaliação durante os trimestres, que são encerrados com provas
trimestrais. O(a) aluno(a) deverá atingir o conceito C em cada disciplina, ou 50% de
aproveitamento. Se não atingir essa média, deverá fazer a recuperação ao longo do trimestre
seguinte. Caso o(a) estudante perca a prova trimestral, no boletim será registrado o conceito
NC (Não Comparecimento). Esse conceito será composto posteriormente pela somatória das
avaliações realizadas no trimestre anterior e novas avaliações realizadas no trimestre
subsequente à ausência do aluno. Apenas no 3º trimestre, para composição de conceitos em
aberto, utilizaremos o mesmo período das recuperações, que ocorre em Dezembro.

OBSERVAÇÃO:
- Não há provas substitutivas.
- Em dia de prova, o(a) aluno(a) deverá assistir a todas as aulas do período letivo.
Portanto, não poderá vir para o Colégio somente para fazer a prova e após o término ir
embora, exceto durante as provas trimestrais (apenas para o Ensino Médio).
10. Acidentes e Doenças:
Em caso de acidentes e doenças nas dependências do Colégio, avisaremos a família
imediatamente. Se não forem encontrados os responsáveis, o aluno será levado para o
Hospital Albert Einstein, acompanhado pela coordenação. Se preferirem outro hospital,
caso seu seguro não cubra o Albert Einstein, enviem a devida orientação à coordenação.
11. Casos disciplinares:
Todos os casos disciplinares levados aos coordenadores serão resolvidos de acordo com o
Regimento Escolar.
12. Achados e perdidos:
Objetos e vestuários identificados serão prontamente devolvidos. A cada mês, realizamos
uma exposição dos objetos perdidos para identificação dos alunos. O que não for retirado
neste dia, será encaminhado para doação. Não há atendimento por telefone, pois é
responsabilidade do(a) aluno(a) identificar os seus pertences perdidos.
13. Coordenadoras/ Orientadoras Educacionais:
Os responsáveis podem marcar entrevistas com a coordenação ou com as orientadoras na
medida em que sentirem necessidade, assim como também podem ser chamados pelo
Colégio.
Em 2018, as coordenadoras e orientadoras de anos/séries serão:
Série

Coordenadora

Orientadora Educacional

6º anos

Profª Eglê Nigro

Fernanda de Oliveira

7º e 8º anos

Profª Laís Voss

Fernanda de Oliveira

9º, 1ª e 2ª EM

Profª Valéria Valenza

Dandara Rocha

3ª EM

Profª Marilda Britto

Marilda Britto

14. Comunicação:
A comunicação entre família e Colégio se dará por email e classapp. Os responsáveis
têm um login e uma senha próprios, já conhecidos, se seu(sua) filho(a) já estudava na escola
no ano anterior. Os alunos novos receberão esses dados no início do ano letivo.
Em caso de dúvidas, entre com contato por e-mail: (suporte@colegiopalmaresdigital.com).
Lembramos que o estabelecimento de regras e a obediência a elas são considerados
fundamentais, não apenas para assegurar que o(a) aluno(a) desenvolva sua autonomia,
mas também para que ele(a) adquira condutas adequadas para um convívio saudável em
sociedade.
Atenciosamente,

__________________________
EDSON D’ADDIO
DIRETOR

