Circular 003/2018 - Informações gerais
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (02/02/2018)

Srs. Pais e Alunos,
Mais uma vez desejamos a todos as boas-vindas. Por entendermos que a comunicação é
essencial entre escola e família, seguem abaixo algumas informações preliminares e pertinentes
sobre a rotina escolar:
1. Circulares
Para estreitar e melhorar a nossa comunicação as circulares serão disponibilizadas no site
(Acesse: www.colegioser.com > clique no ciclo de ensino desejado no topo da página > no canto
direito inferior da página, no menu cinza, clique no menu de CIRCULARES da série que deseja
consultar > para ver a circular, clique no título. As circulares aparecem por ordem de cadastro. A
primeira da lista é sempre a última enviada para aquele ciclo / série.) e também enviadas aos
responsáveis via e-mail - caso não esteja recebendo favor atualizar suas informações e endereço
de e-mail na coordenação. As circulares acompanhadas por protocolos deverão ser devolvidas
com a assinatura do responsável. Pedimos atenção especial aos prazos determinados em
circulares.
2. Transporte escolar
O colégio terceiriza o transporte escolar. Por esta razão, solicitamos aos senhores que nos
comuniquem, por escrito, caso o aluno tenha que eventualmente voltar para casa com os
responsáveis ou com qualquer outra pessoa. Qualquer necessidade a respeito de transporte
escolar, favor contatar a Sra. Rosani Veronez (11) 99231-6106.
3. Segurança
O Colégio possui uma equipe de segurança interna e externa especializada, para garantir a
integridade de todos os nossos alunos. Além disso, contamos com inspetores em todos os
andares e espaços de uso coletivo (banheiros, pátios).
4. Agenda Escolar
Para os alunos da Educação Infantil a agenda continua sendo o mais importante meio de
comunicação entre família e a escola e deverá ser verificada diariamente. Todos os comunicados
ou recomendações deverão vir por escrito na agenda (saída antecipada, liberação,
medicamentos, sempre acompanhados pela receita médica).
Encaminharemos nos próximos dias o calendário e lembramos que todos os eventos são
cadastrados no calendário do site. Para ver, acesse: www.colegioser.com > no canto inferior
esquerdo da home page você encontra o calendário e para ver os eventos, passe o mouse nas
datas que procura.
5. Restaurante
Os serviços de restaurante são de responsabilidade da empresa Zip Lanches. O almoço
completo (self-service+suco+sobremesa) custa R$14,00 para crianças até 10 anos, R$15,00 para
crianças acima de 11 anos e R$16,00 para pais e visitantes e o contato deverá ser diretamente
com o responsável, Sr. Ari ou nos e-mails: contato@ziplanches.com.br e/ou
ari@ziplanches.com.br .
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6. Material Escolar – Celulares / Eletrônicos / Objetos de valor
O Colégio dispõe de uma assessoria por parte de toda a equipe pedagógica para atender o
aluno e a família em qualquer eventualidade. Não nos responsabilizamos por eventuais perdas ou
danos em aparelhos eletrônicos trazidos ao Colégio e caso o aluno portar qualquer aparelho, o
mesmo deverá ser mantido desligado durante a aula, do contrário, o professor ou qualquer
funcionário poderá encaminhar o respectivo aparelho à Coordenação. Sendo assim, os telefones
da escola estarão à disposição dos alunos.
7. Horários
Educação Infantil e 1º anos:
Manhã: Regular - 7h20 às 11h50
Tarde: Regular - 13h00 às 17h30
Semi-integral - 10h00 às 18h30
Integral - 7h00 às 18h30
Ensino Fundamental I:
Manhã: das 7h15 às 12h00
Tarde: das 13h00 às 17h40
Integral - 7h15 às 18h30
Ensino Fundamental II:
Manhã: das 7h às 12h30
Ensino Médio:
Manhã: das 7h às 12h30
8. Pontualidade
É extremamente importante que o aluno seja pontual para que obtenha um bom
desempenho escolar, bem como, trata-se de respeito com os colegas e professores. Portanto,
não será permitido o ingresso do aluno, que chegar fora do horário, na sala de aula.
9. Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório, pois auxilia na identificação e na segurança do aluno.
Não será permitido qualquer tipo de alteração ou customização no uniforme. O uniforme deverá
ser usado no decorrer de todo ano letivo, inclusive nas aulas de recuperação, plantão de dúvidas,
laboratórios, eventos, passeios etc.
Para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, é obrigatório o uso do uniforme
completo. Para o Ensino Médio, há somente a obrigatoriedade da camiseta do colégio e blusão
azul marinho, branco ou preto. Contato do fornecedor de uniformes:
-

Nadja Confecções: Avenida Luis Migliano, 627 (Próximo ao Cemitério da Paz). Telefone:
(11) 3746-7089/ (11) 3501-6091.
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10. Cuidado com o material
É fundamental que todo material do aluno seja identificado com nome e série, embora
devamos orientar que haja zelo por parte do aluno. De qualquer forma, a Escola tem um setor de
achados e perdidos para guardar por um período, objetos sem identificação.
11. Lição de Casa e ocorrências
Em nosso site encontram-se informações gerais, além de lições de casa, circulares, listas
de materiais e notícias. Através do site, os responsáveis e alunos têm acesso ao mentor, ao clicar
em Alunos ou Responsáveis e assim requisitar uma senha personalizada. No mentor estarão
disponíveis as ocorrências e os boletins.
12. Atendimento aos pais
Sempre que necessário os pais ou responsáveis deverão agendar com os responsáveis
pelo colégio, bem como, sempre que forem convocados (telefone, e-mail, agenda etc.) pela
Coordenação, a fim de que sejam informados ou informem dificuldades apresentadas pelo
educando, tanto do ponto de vista comportamental, como pedagógico.
13. Aulas de Educação Física
Para alunos do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio, em relação as
vestimentas, só será permitido a prática de Educação Física, os alunos que estiverem de tênis e
bermuda (ou calça) adequados para atividades físicas. Não será permitido o uso de celulares,
relógios, brincos de argolas, alargadores, pulseiras de metal, pingentes, anel, calça jeans, touca,
boné, capuz, chinelo, bota, sandálias, rasteirinhas, crocs, etc, sempre visando evitar qualquer
possibilidade de acidente.
O aluno poderá trazer na mochila uma camiseta reserva, garrafinha com água e toalha. Os
alunos deverão estar bem alimentados, tendo tomado café da manhã antes de chegar a escola,
caso contrário recomendamos não participar das aulas práticas. Para alunos que possuem
qualquer restrição médica, deverá ser providenciado atestado médico com CRM e data de
emissão de no mínimo 2 meses e possibilitar ao professor outra forma de avaliação.
14. Aplicativo IsCool
Em breve o Colégio SER divulgará aos pais e alunos a implementação de um aplicativo para
celular, a fim de aprimorar a comunicação escola x família. Todas as orientações de cadastro e
acessos serão enviadas por e-mail.
Atenciosamente,
Direção Pedagógica

