Circular 02/2016
Senhor Responsável,
Como é do conhecimento de todos à nossa escola possui uma filosofia
humanista e acolhedora, apostando sempre no diálogo e na orientação.
Entretanto, ultimamente, alguns alunos têm excedido os limites, tão
necessários para a boa formação cidadã que buscamos em nossa escola, no
que diz respeito à disciplina, atrasos e falta de uniforme.
Lembramos que somos cobrados pelos órgãos fiscalizadores e temos um
REGIMENTO INTERNO a cumprir.
Diante disso, a partir do dia 1º/09/2016, iremos tomar as seguintes medidas:
1. O uniforme é composto por calça ou bermuda (na altura do joelho),
blusa da escola, meia e tênis. É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O USO
DE CHINELOS, por questões de segurança. A decisão também vale para
as aulas extras. O aluno sem uniforme será advertido e a partir da 3º
advertência o responsável será convocado a comparecer à instituição
para conhecimento e cumprimento das normais regimentares;
2. Será permitida a entrada do aluno na escola até 8hr (2ºTEMPO),
mediante justificativa;
3. Por questões de segurança, o aluno só será liberado das aulas por meio
documento escrito e assinado pelo responsável. Os casos emergências
serão analisados pela equipe técnico-pedagógica;
4. Segundo a legislação vigente Lei nº 4.734/2008, É PROIBIDO O USO DO
CELULAR DENTRO DAS SALAS DE AULA, bem como filmar, fotografar as
salas e seus ocupantes sem autorização. Está liberada, entretanto a
utilização nos intervalos e horários de recreio, fora da sala de aula. O
aluno que for flagrado com o celular em sala durante as aulas, terá o
mesmo recolhido e só será entregue ao final da aula. Os responsáveis
pelos alunos reincidentes serão convocados a comparecer à escola.
Acreditamos que a chave para o sucesso e progresso dos nossos alunos é a
disciplina e o acolhimento. Contamos com a colaboração de todos os
responsáveis para reforçarmos a parceria família/escola!
Desde já, agradecemos o apoio e confiança!

“ Eduquem as crianças, para que não seja necessário punir os adultos.” P itágoras.
Atenciosamente,
Colégio Gissoni

