Regras

•

Regras para a entrada dos alunos
•
Pontualidade: o aluno/aluna deve chegar à escola antes do 1º sinal (6h55min).
•
Atrasos: o aluno /aluna que chegar atrasado sem justificativa será anotado na pasta.
Deve aguardar o início da 2ª aula.
•
Entrada: Os pais deverão deixar o filho e/ou filha no portão de entrada. Não será
permitido o acesso de pais ao pátio ou salas de aula no horário da entrada ou saída.
Regras para a saída dos alunos
•
Não será permitido o acesso de pais às salas de aula no horário da saída.
•
Quando houver mudança na rotina (saída para a casa de amigos, por exemplo), mandar
autorização por escrito via agenda do aluno.
•
O parque e/ou a quadra não podem ser utilizados pela criança depois das 12h30min.
•
Crianças, cujos pais não descem do carro, podem ficar do lado de dentro do portão,
aguardando perto da monitora.
•
As saídas antecipadas só serão permitidas mediante a presença dos responsáveis ou
envio de solicitação por escrito, assinada pelos pais ou responsáveis, entregue na
Secretaria da Escola.
•
Em caso de qualquer restrição com relação à saída e acompanhante do aluno, o
responsável deve deixar uma declaração na secretaria da escola.

Avaliação e recuperação
Falta em Avaliações: A Escola entrega o calendário anual das Provas e o Calendário
Letivo no início do ano para que os pais possam se organizar e planejar a agenda
particular da família.
Em caso de extrema necessidade, a prova substitutiva será sempre na segunda-feira
subsequente à falta, mediante entrega de requerimento e recolhimento da taxa
correspondente, em até 48 horas, após o retorno do aluno à Escola, na secretaria da
Escola. O formulário de requerimento pode ser adquirido na secretaria.
•

Material e Lanche:
•
NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTREGA DO LANCHE DEPOIS DA ENTRADA NA
ESCOLA. O LANCHE TEM QUE VIR NA MOCHILA DO ALUNO.
•
Sugerimos e orientamos aos pais que a mochila seja arrumada no dia anterior e que o
adulto faça a conferência junto à criança. Não ligaremos para os pais trazerem o
material ou o lanche que o aluno ou aluna esqueceu.
Uniforme:
•
Para o Ensino Fundamental II o uniforme escolar é obrigatório até o 9º ano, é proibido o
uso de roupas consideradas inadequadas ao ambiente escolar, como minissaia, shorts
curto, blusa com decote, bonés, óculos de sol, etc. Também é proibido vir de chinelo.
Bicicletas:
•
Dentro da Escola, o aluno deverá conduzir sua bicicleta sem montá-la, tanto na entrada
quanto na saída. Deverá deixá-la no local reservado para tal. Em hipótese alguma,
deverá deixar a bicicleta estacionada em local proibido.
Celular
•
O manuseio de aparelhos celulares durante a permanência na Escola só é permitido no
horário de almoço – 12h30 às 13h30 – no jardim do ensino fundamental II.

É proibido o manuseio nos demais horários, evitando prejuízos à rotina de estudos,
atrapalhando o desenvolvimento das atividades planejadas. Pedimos, assim, a
colaboração dos pais orientando seus filhos a manterem os aparelhos desligados e
guardados em suas mochilas nas dependências da escola. (Lei nº 12.730 de 11/10/ 2007
SP)

•

•

Solicitação de Revisão na Correção: A contar da data de entrega das provas
corrigidas pelos professores, os alunos têm prazo de 72h para solicitação de
revisão na correção de provas, bem como no cálculo da média aferida nas
mesmas. Como de costume, a solicitação deve ser feita diretamente com o
professor ou, caso o mesmo não se encontre na Escola, com a Coordenação
Pedagógica. Solicitações apresentadas fora do prazo e provas/questões
apresentadas a lápis não darão direito a retificações de resultados. É de praxe
a retomada das correções pelos professores, em aulas ou plantões, devendo o
aluno acompanhar esse processo de comentário e revisão da prova, momento
fundamental de aprendizagem, sobretudo para aqueles que apresentaram
dificuldade na resolução de questões. Este é, também, o momento oportuno
para sanar dúvidas e verificar eventuais imprecisões na correção, solicitando
imediatamente a revisão da correção e da nota, caso se aplique.
Em caso de viagem, os conteúdos e as provas não serão adiantados, mesmo
que a prova aconteça no dia da viagem. A família se responsabilizará pela
organização da apostila e realização das atividades perdidas.
Recuperação trimestral: Para média trimestral inferior a 5,0 (cinco), após o final
do trimestre, o aluno é convocado ao processo de recuperação que acontece
no período inverso (estudo dirigido), aulas agendadas e novas avaliações).
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