GENTE NOSSA
Normas Gerais de Funcionamento
São Paulo, 6 de fevereiro de 2018.

Prezados responsáveis,
Gostaríamos de agradecer a confiança em nosso trabalho, feito sempre com dedicação, carinho e em
parceria com as famílias. Mais um ano se inicia e é importante que alguns pontos referentes às Normas
Gerais de Funcionamento do Gente Nossa sejam ressaltados, para que possamos ter um funcionamento
escolar adequado.

1- HORÁRIO DAS AULAS: das 13h às 17h30.
Entrada e saída dos alunos:
- Entrada: das 12h30 às 13h
Local: Portão da Educação Infantil - Av. Pedroso de Moraes, nº 1271.
Obs: É imprescindível que o horário de entrada seja respeitado para o bom funcionamento das
atividades. Após às 13h10, a entrada deverá ser feita pela secretaria do Colégio, na Av. Pedroso de Moraes,
nº 1341.

- Saída: das 17h30min às 18h.
Local: Portão da Educação Infantil - Av. Pedroso de Moraes, nº 1271.
Obs: Funcionamento do Gente Nossa até às 18h30min.

ATENÇÃO:
A fila de carros para embarque e desembarque dos alunos no portão da Educação Infantil deve se
formar dentro do corredor delimitado pelos cones, que darão acesso às vagas exclusivas para as famílias do
Gente Nossa.

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- AUTORIZAÇÃO
Caso seja necessário que uma pessoa que não seja habitual busque uma criança no Colégio, é
imprescindível que seja feita uma autorização por escrito contendo nome completo e número do RG da
pessoa autorizada. Pedimos que nos enviem a autorização preenchida o mais breve possível.

4- AGENDA
A agenda escolar deverá ser utilizada para toda e qualquer comunicação ou troca de informações entre
o Colégio e as famílias. As circulares e comunicados serão enviados via agenda, que deve ser vistada
diariamente, e através das contas de e-mail do Colégio. Cada responsável possui um login e senha já
fornecidos no ano anterior (alunos novos receberão essa conta em breve.).
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail: suporte@colegiopalmaresdigital.com

5- SAÚDE
Os(as) alunos(as) não devem frequentar o Colégio se estiverem com febre, diarreia, irritação nos olhos
ou outros sintomas que representem riscos de contágio. Sempre que o(a) aluno(a) trouxer medicação a ser
tomada na escola, os responsáveis deverão especificar na agenda como ela deverá ser ministrada, além de
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 pela
coordenadora.

7- UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório. Ele pode ser adquirido nos seguintes endereços:
- Malhas Flamir – Rua Padre Carvalho, 524 – Telefone: (11) 3812-1911.
- Na Rua da Escola – Rua Prof. Vahia de Abreu 736/744 – Vila Olímpia ou
Rua dos Arapanés 853 – Moema - Telefone: (11) 5051-5045.
Pedimos que enviem na mochila do aluno(a) uma troca de roupa e aconselhamos que a criança venha
de tênis diariamente.
Todo o vestuário e objetos pessoais devem estar marcados com o nome completo da criança.

8- REFEIÇÕES
As refeições (lanche da tarde e jantar) são fornecidas pela cantina do Colégio Palmares com a supervisão
de uma nutricionista. O cardápio será enviado por e-mail todos os meses.

9- ANIVERSÁRIOS
Os aniversários comemorados no Gente Nossa devem seguir as orientações abaixo:
- As comemorações deverão ser agendadas e comunicadas pela agenda do aluno(a). A professora
responsável pelo grupo se encarregará de organizar o “Parabéns” no horário do lanche;
- As comemorações são exclusivas para os(as) alunos(as) e professores do grupo;
- Será permitido apenas bolo, vela e utensílios descartáveis durante a comemoração, além do uso de
máquina fotográfica para registrar o evento.

10- ORIENTAÇÃO ÀS FAMÍLIAS
O atendimento às famílias será feito pela coordenadora Sabrina Bairão. As entrevistas poderão ser
marcadas na secretaria, tanto por iniciativa do Colégio como dos responsáveis.
Telefone da secretaria: (11) 30372555.

11- CALENDÁRIO
O calendário de 2018 foi entregue no Dia da matrícula (em 2017) e está disponível na agenda do(a)
aluno(a) e na secretaria do Colégio. Caso haja alteração nas datas, todos serão notificados por e-mail e
ClassApp.

12- TRANSPORTE ESCOLAR
As famílias que optarem pelo transporte escolar do Colégio deverão entrar em contato com a
Fresam Transporte Escolar e falar com Adriano, responsável pelo transporte.
Tel: (11)947383325 ou (11) 30321390.

13- FINANCEIRO
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos relacionados a esse departamento, favor entrar em contato pelo
telefone (11) 3037-2555, ramal 151.
Atenciosamente,
_______________________
Edson D`Addio
Diretor

_____________________
Sabrina Bairão
Coordenação

