Circular 01/2014
Setor: Direção e Equipe Pedagógica
São Paulo, 01 de abril de 2014.

Estimados pais, responsáveis e alunos,
A cada ano o número de alunos em nosso Colégio vem crescendo e preocupados com o
aperfeiçoamento do atendimento, organização e segurança da comunidade, gostaríamos de informálos sobre algumas regras para o bom convívio entre todos.
Horário de entrada:
- Às 7h para alunos do período da manhã e às 13h para os alunos do período da tarde. Após este
período, para a segurança dos alunos, não será permitida a permanência de pais e responsáveis nas
dependências do Colégio.
- Em dia de Período Integral para os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a
entrada do período da tarde será às 13h50. Solicitamos que verifiquem as orientações da Agenda
Escolar para os casos de atraso.
- A entrada e a saída de alunos das atividades extracurriculares, no período das 13h15 às 17h30,
deverão ser realizadas pela portaria principal do Colégio, localizada à Rua Dom Henrique Mourão, 201.
Embarque e desembarque:
- Sejam breves no embarque e desembarque;
- Não parem em fila dupla;
- Não é permitido estacionar no Campo de Futebol;
- O estacionamento é para o uso de professores e funcionários. Havendo necessidade de utilização
deste espaço, sigam as orientações da equipe de segurança.
Uniforme Escolar:
- O uso do uniforme escolar é obrigatório;
- Recomenda-se marcar o nome completo do aluno no uniforme;
- Não será permitida a customização do uniforme escolar, devendo haver bom-senso no comprimento
das bermudas;
- Não é permitido o uso do boné ou uso de acessórios incompatíveis ao uniforme escolar.
Material Escolar:
- O Material Didático (livros, cadernos, avental, agenda) e o Material Didático Digital (6º ano do EFII e
1ª série EM) é de uso obrigatório;
- A Agenda Escolar faz parte do material escolar e deve estar diariamente na mala do aluno.
Utilização de aparelho celular:
- Conforme o Regimento Escolar, não é permitido o uso de aparelho celular durante a aula e de forma
inadequada ou quaisquer aparelhos eletrônicos impertinentes ou incompatíveis às atividades
pedagógicas. Qualquer contato entre pais e alunos dentro do período escolar deverá ser feito por meio
da coordenação pedagógica. Não nos responsabilizamos por aparelhos celulares e aparelhos
eletrônicos esquecidos ou perdidos pelo aluno nas dependências do Colégio.
Comunicados do Colégio:
- No site do Colégio, www.salesianost.com.br, estão disponíveis todas as informações referentes aos
eventos e ações realizadas durante o ano.

Contamos com sua compreensão e apoio, outras melhorias serão realizadas durante o ano letivo.
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