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INTEGRALE
Normas gerais de funcionamento
São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Prezados responsáveis,
Gostaríamos de agradecer a confiança em nosso trabalho, realizado com dedicação, carinho e em
parceria com as famílias. É importante que alguns pontos referentes às Normas gerais de funcionamento
do INTEGRALE sejam ressaltados, para que possamos ter um funcionamento escolar adequado.

1- HORÁRIO DE ENTRADA
É imprescindível que o horário de entrada das 6h45 às 9h seja respeitado para o bom
funcionamento das atividades.

2- SEGURANÇA
Para garantir a segurança de todos, o Colégio Palmares conta com a presença de diversos
funcionários nos portões das avenidas Pedroso de Moraes e Faria Lima. As inúmeras câmeras
registram a movimentação de pessoas dentro e fora da escola.

3- LIÇÃO DE CASA
O horário para as lições de casa é das 7h às 9h, com a orientação dos(as) professores(as).

4- AGENDA
A agenda escolar deverá ser utilizada para toda e qualquer comunicação entre o Colégio e as
famílias. Os comunicados enviados pela agenda devem ser vistados diariamente. Pedimos a gentileza
de não deixarem recados com os seguranças.

5- SAÚDE
Pedimos que os alunos evitem frequentar o Integrale caso apresentem temperatura acima de
37oC, diarreia, irritação nos olhos ou outros sintomas que representem riscos de contágio. Caso os
responsáveis percebam quaisquer alterações no comportamento de seus(suas) filhos(as) na noite
anterior à aula, as crianças devem ser examinadas antes de chegarem ao Colégio pela manhã. Sempre
que o(a) aluno(a) trouxer medicação a ser tomada na escola, os responsáveis deverão especificar na
agenda como ela deverá ser ministrada e anexar a receita médica, quando necessário.

6- 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 aluno será levado ao Hospital Albert
Eisntein, acompanhado por uma das coordenadoras.

7- UNIFORME
O uso do uniforme e tênis são obrigatórios.
Todo o vestuário e objetos pessoais devem estar marcados com o nome completo da
criança.

8- REFEIÇÕES
As refeições (lanche da manhã e almoço) são fornecidas pela cantina do Colégio Palmares com
a supervisão de uma nutricionista. O cardápio será enviado por e-mail mensalmente.

9- HIGIÊNE
Pedimos que os responsáveis enviem uma necessaire com pasta de dente e escova, que
permanecerá no Colégio durante a semana. Ela será enviada para casa às sextas-feiras para
higienização.

10- ANIVERSÁRIOS
Os aniversários serão comemorados com as turmas da tarde, de acordo com as normas já
estabelecidas.

12- 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.

13- ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS
O atendimento às famílias poderá ser feito pelas coordenadoras Maria José e Anna Carolina.
As entrevistas poderão ser marcadas pelo telefone: (11) 30037-2555.

14- COMUNICAÇÃO DIGITAL E E-MAIL
Convidamos

a

todos

a

acessar

frequentemente

o

site

do

Colégio

(https://integrale2018.webnode.com/) e conferir o registro de algumas das atividades realizadas
com os estudantes. Para entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para:
integrale@colegiopalmaresdigital.com.
Além disso, todos os recados e orientações enviados pelo Colégio chegarão aos responsáveis
através da agenda individual do aluno, e-mail e também pelo ClassApp. Cada um dos responsáveis
possui um login e uma senha. Caso eles ainda não estejam habilitados, favor entrar em contato com
o Colégio através do endereço digital: suporte@colegiopalmaresdigital.com.

15- FINANCEIRO
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos relacionados a esse departamento, favor entrar em
contato pelo telefone (11) 3037-2555, ramal 125.

Gratas,
Maria José Conrado e Anna Carolina Freitas

Direção: Edson D`Addio
Coordenação: Maria José Conrado e Anna Carolina Freitas
Educadores: Adalberto Junior
Érica Ghizzi
Isadora Favero
Leandro Souza
Melissa Maranhão
Raphael Aquino

Ao Integrale
Recebi e li a circular sobre Normas de funcionamento do Integrale.

Aluno (a) ______________________________________________ série _________
Data: ___/___/___

_____________________________
Assinatura do responsável

