E S C O L A A D V E N T I S TA d e E N G E N H E I R O G O U L A R T

“Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração; guarda a minha vida do temor do inimigo”
Salmos 64:1

São Paulo, 24 de janeiro de 2020
Comunicado nº 01/2020
Prezados pais, responsáveis e alunos,
Somos gratos a Deus porque nos concedeu a oportunidade de mais um ano juntos
com você e sua família, e pelos novos alunos e seus familiares em 2020.
Seguem algumas importantes orientações referentes ao início das nossas
atividades:
Volta as Aulas – 27/01
Os alunos serão encaminhados para as salas de aula.
Na última aula teremos uma atividade no Auditório.
Manhã:
5º Ano A: 7h25 às 11h50
6º ao 9º Ano: 7h às 11h50
Tarde:
Segunda à quinta-feira das 12h45 às 17h15
Sexta-feira das 12h45 às 16h45
RPM – Reunião de Pais e Mestres – 04/02
Este encontro é preparado para você tirar dúvidas, obter novas informações e ter
contato com os professores.
Encaminharemos maiores informações e detalhes.
Agenda Escolar
Visando melhorar a comunicação entre a escola e pais e com o objetivo de ensinar
a organização e disciplina, recomendamos o uso da agenda, devendo ser utilizada
para anotações, observações, registros de tarefas, trabalhos e comunicados.

Comunicados
Frequentemente os alunos recebem um comunicado com informações de
eventos e atividades que ocorrerão no decorrer do ano letivo.
Verifiquem na agenda do seu(sua) filho(a)!

Material Escolar
Os livros didáticos e paradidáticos são de uso obrigatório. Contamos com a
colaboração dos pais no sentido de adquirirem o referido material, para que
seu(sua) filho(a) não tenha problemas de acompanhamento das aulas.
Os livros serão utilizados desde o primeiro dia de aula.
Os monitores estarão disponíveis para receberem os materiais etiquetados com
os dados dos alunos.
Mensalidades
Atenção: Se você, pai ou responsável, não receber seu boleto até o dia 05 de cada
mês via correio, favor dirija-se à tesouraria da escola para obter uma 2ª via, ou
solicitar via e-mail, pois, após o vencimento não é possível tirar juros e multa.
Sugerimos aos pais que guardem os recibos quitados, pois são documentos que
comprovam o pagamento dos mesmos.
Lembrando que a data de vencimento é todo dia 10 e o desconto está
mencionado nas instruções bancárias.
Tarefa de Casa
A lição de casa é necessária para desenvolver a autonomia, responsabilidade,
perseverança e autoconfiança do aluno. Exceto em casos especiais, como
pesquisas ou atividades específicas que terão prazo determinado pela professora
para serem entregues, a tarefa deverá ser feita sempre para o dia seguinte. As
tarefas estarão disponíveis no portal da unidade escolar.
Trabalhos em Grupo
A escola não solicita trabalhos em grupo fora do horário da aula.
Educação Física
A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente
curricular obrigatório da Educação Básica.
O(a) aluno(a) dispensado(a) da prática da atividade por motivos médicos, deverá
apresentar atestado médico, justificando o afastamento.
Os atestados médicos não abonam, apenas justificam as faltas.
Casos de Enfermidade e Medicação
Em caso de enfermidades ou febres os pais serão comunicados imediatamente e
deverão providenciar a retirada do aluno para os devidos cuidados.
A escola não medica em nenhuma situação.

Instrumentos Avaliativos

Os pais e alunos terão acesso as datas e orientações quanto aos instrumentos
avaliativos no decorrer de cada bimestre.
Caso o(a) aluno(a) falte no dia da avaliação, os responsáveis deverão entrar em
contato imediato com o setor de Orientação Educacional.
Prova 2ª Chamada: será aplicada somente quando o aluno apresentar o atestado
médico, no prazo de 5 (cinco) dias.
Os trabalhos fazem parte dos Instrumentos Avaliativos de cada bimestre,
portanto devem ser acompanhados e entregues na data solicitada.
Atualização de Relatórios
Caso o(a) aluno(a) apresente a necessidade de acompanhamento especializado,
o responsável deverá entrar em contato com o SOE – Setor de Orientação
Educacional – e trazer relatório atuais, para que suas necessidades sejam
atendidas.
Os relatórios devem ser atualizados anualmente ou sempre que solicitados pela
escola.
Passeios Pedagógicos e Recreativos
Acontecem ao longo do ano e serão comunicados com antecedência para o envio
da autorização dos responsáveis e para os acertos necessários. As datas para
inscrição deverão ser observadas para que haja a devida organização.
Regimento Escolar
O regimento escolar deverá ser observado no decorrer de todo o ano letivo,
inclusive nas excursões e passeios.
Notificações
Este serviço permite ao responsável um acompanhamento diário da situação
acadêmica e disciplinar do(a) aluno(a). Quando necessário, é enviado um
documento que deve ser assinado e devolvido a escola.
Pontualidade
A pontualidade tem como objetivo formar no aluno o senso de responsabilidade.
Casos especiais de atrasos serão resolvidos pela direção desde que haja
justificativa pessoas dos responsáveis ou por escrito na agenda, principalmente
se o(a) aluno(a) perder prova.
Observe que as aulas das sextas-feiras à tarde têm seu término mais cedo.

Saída da Escola

O aluno só poderá sair da escola após o término da última aula ou mediante a
solicitação pessoal dos pais. Pedimos que a solicitação seja por escrito ou
pessoalmente, nunca por telefone.
Código de Ética
Uniforme: O uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos desde o 1º dia
de aula, em todas as atividades do colégio, inclusive nas atividades externas,
como: passeios, jogos etc.
O uniforme é composto por: calça, camiseta e agasalho.
O calçado deve ser tênis. Não é permitido descaracterizar ou customizar o
uniforme; ele deve ser mantido na forma original.
Colocar nome legível no uniforme, pois o colégio não se responsabiliza em caso
de perda.
Para alunos da Educação Infantil, recomendamos mandar uma troca de roupa
para emergência. A escola não possui reserva para estes casos.
Aparelhos Eletrônicos: O uso é proibido em sala de aula. A escola não se
responsabiliza por objetos como: iPod, máquina fotográfica, celular, games e
outros.
Joias e Adornos: Conforme regimento escolar, não é permitido o uso de brincos,
piercing, colares, pulseiras e outros.
Unhas : Não é permitido o uso de esmaltes de cores fortes/extravagantes. Nesse
caso, a aluna será orientada a tirar o esmalte.
Cabelos: Conforme regimento escolar, o cabelo masculino deve ser curto,
modesto, sem pinturas e penteados extravagantes. Da mesma forma, o cabelo
feminino deve ser sem pinturas, cortes e penteados extravagantes.
Bonés: Não é permitido o uso de boné na sala de aula, auditório da escola e nas
aulas de educação física.
Seguro Acidente
Todos os alunos são segurados contra acidentes. Caso ocorra qualquer tipo de
acidente com o aluno, o mesmo será encaminhado para o hospital. Enquanto
encaminhamos o(a) aluno(a), a escola imediatamente comunicará os
responsáveis legais. Por isso, endereços e telefones atualizados são
imprescindíveis.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Telefone

(11) 2623-1900

e-mail

eaeg@apl.org.br

Site

egoulart.educaçãoadventista.org.br

WhatsApp Secretaria

(11) 99743-7130

Facebook

https://www.facebook.com/caengenheirogoulart/

Desde já agradecemos a parceria e colaboração, colocando-nos a disposição para
quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,

Equipe Administrativa

