COLÉGIO “CARLOS BRUNETTI”

COL ÉG I O

Rua Hirovo Kaminobo, 1061 – A – Itaquera – São Paulo – SP
CEP 08260-160 Fone-Fax.: 2521-6086
www.ccbrunetti.com.br

São Paulo, 29 de janeiro de 2016.
Circular: 001/2016
Assunto: Cronograma 1º bimestre

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”
Nelson Mandela
Senhores Pais ou Responsáveis,
Com satisfação, esperança e fé, damos início a mais um ano letivo no Colégio “Carlos Brunetti”,
contando com a benção de Deus e de Santa Virgínia.
Seguem algumas informações importantes:
1- TRÂNSITO: Com o objetivo de melhorar o trânsito no momento de entrada e saída dos alunos,
sugerimos que os senhores utilizem a Rua Jaime Ribeiro Wright , entrando na Rua GUICHI
YOSHIOKA como percurso para a chegada no colégio, desta forma a Rua Hirovo Kaminobo ficaria
liberada apenas para descer.
Segue uma ilustração:

Solicitamos ainda que os pais:
• Sejam breves na entrada e saída (antecipando as despedidas, dinheiro para o lanche etc,..)

a)

PONTUALIDADE : é fundamental para que os alunos participem de todas as aulas. Período da

manhã : 7h30min às 12h para 1º ao 5º Ano e 7h30min às 12h50 min para 6º ao 9º e Ensino Médio.
Período da tarde: 13h às 17h30min. O portão da Educação infantil abrirá às 12h40 fechará às 13h10.
UNIFORME: todos os alunos, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, deverão comparecer
uniformizados ao Colégio, diariamente.

Não é permitido o uso de sandálias, chinelos e Croc’s.

Pedimos aos pais que fiquem atentos ao comprimento das bermudas das meninas, que devem ter
o comprimento até o joelho.
c) DISCIPLINA: continuamos mantendo no Colégio uma disciplina séria, compreensiva e respeitosa
para garantir os bons resultados na educação.
d)

ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS: o cumprimento das tarefas de casa e o estudo diário

são importantes e essenciais para um bom rendimento escolar.
e)

AVALIAÇÃO: a média mensal é composta pela nota de prova mensal, atividades e trabalhos. A

média bimestral é composta pela média aritmética (prova bimestral e a média mensal). A nota é
expressa de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), variando em décimos, sem arredondamento e a média mínima para
aprovação é 6,0 (seis). O aluno ao final do ano letivo, poderá fazer recuperação no máximo em

duas disciplinas.
f) AULAS DE LABORATÓRIO:
A partir do 6º ano o uso do avental é obrigatório.
g) VENDA DOS UNIFORMES: Os Uniformes estão sendo vendidos pela empresa A.R. Uniformes.
Endereço: Rua Paulo Lopes Leão, 127 - telefone 22860116/22860109
Aruniformes10@gmail.com
h) TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO COLÉGIO: Solicitar a autorização prévia da
direção do Colégio com antecedência via agenda.
i) PROVA SUBSTITUTIVA: Os alunos que perderem prova no período estipulado, deverá requisitar
a prova substitutiva. O valor é de R$ 40,00 pagos na secretaria, com dois dias de antecedência,
conforme cláusula nº 10 do contrato de prestação de serviços educacionais.
j) ARMÁRIOS: Os alunos a partir do 5º ano poderão locar um armário. O valor é de R$ 80,00
(anual), mais informações na secretaria do colégio. Este item é opcional.
l) CELULAR: De acordo com a lei 2246/2007, os alunos não podem utilizar os aparelhos durante a
aula em hipótese alguma. Caso isto ocorra, o mesmo será recolhido pela Coordenação Pedagógica,
sendo devolvido no final do período de aula, se persistir será recolhido e entregue aos pais
pessoalmente. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELOS APARELHOS CELULARES E
DEMAIS ELETRÔNICOS TRAZIDOS PARA O COLÉGIO.
m) NATAÇÃO: As aulas de natação curriculares e também extras, terão início apenas após a
realização do exame médico, cuja data será comunicada posteriormente. Atestados médicos só serão
aceitos se estiverem destinados especificamente à natação, ou seja “apto para natação”.
n) CURSO EXTRA: Os alunos que fazem Cursos Extras poderão permanecer no Colégio fora do seu
turno de aula, somente nos dias dos cursos extras que frequentam. Quem não fizer Curso extra não
poderá permanecer no Colégio fora de seu horário.

PROGRAMAÇÃO DO 1º BIMESTRE:
JANEIRO

• 26- Início do ano letivo do maternal ao 3º Ensino Médio
• 30- Escola aberta aos pais. 9h às 11h visitação, às 11h reunião com as coordenadoras
FEVEREIRO

• 01- Início do ano letivo do Mini-Maternal
• 05- Baile de Carnaval
Realizaremos um baile interno com os alunos, da Educação Infantil ao 5º ano do
Ensino Fundamental I, para que os mesmos possam se divertir com esta data (já podem ir
providenciando a fantasia!!!). Os pais podem entrar e fotografar este momento. ATENÇÃO para os
avisos específicos deste dia:

HAVERÁ AULA NORMAL, pois o baile ocupa apenas uma parte do horário, conforme
específico abaixo:

•

Alunos que estudam de manhã (1º ao 5º ano):
às 11h.

Alunos que estudam a tarde:
*Mini – sala de aula deles das 13h às 14h
*Maternal ao II P – ginásio das 13h às 14h
*1º ao 5º Ano – 14h às 15h

Não é permitido o aluno trazer spray de espuma, apenas confete e serpentina!

•

• 08/09 e 10- Recesso de Carnaval, retornando no dia 11.

MARÇO
* Nos dias 29/02 e 01/03, a empresa SCHOOL PICTURE estará fotografando os nossos alunos. Não
faltem!!!
De 11 à 13 de março, teremos o nosso NR ENGLISH & ACTION, PARA AS TURMAS DE 6º AO 9º ANO.
POSTERIORMENTE ENVIAREMOS MAIORES INFORMAÇÕES.
•

Semana Santa dias 24 e 25/03. Retornaremos dia 28/03.

•

ABRIL
* previsão de um passeio cultural para Educação Infantil ao 9º ano, posteriormente enviaremos
comunicado .
•

21/04 Feriado – Dia de Tiradentes

•

22/04 recesso escolar – Não haverá aula.

Conselho de classe do 1º bimestre

Entrega de boletins do 1º bimestre:

25/04 – 6º ao 9º e Ensino Médio. Não haverá 30/04 – Entrega de boletins
aula neste dia para estas turmas.

- 6º ao Ensino Médio das 8h às 10h
- Educação infantil ao 5º ano das 10h às 12h

26/04 – mini maternal ao 5º ano. Não haverá
aula neste dia para estas turmas.

Segue abaixo o cronograma das avaliações:

AVALIAÇÕES MENSAIS
6º ao 9º ano
01/03
02/03
03/03
04/03
07/03
08/03
09/03
10/03
11/03
14/03
15/03

Ensino Médio

Português/Ens. Religioso
Geografia
Des. Geom.(8º e 9º) /Artes (6º e 7º)
Inglês
Espanhol/Filosofia
História/Música
Ciências
Matemática
Substitutiva
-------------------------------------------------------------

Matemática
Espanhol/Filosofia
História
Física
Português/Sociologia
Biologia
Literatura
Química
Geografia
Inglês/Ensino Religioso
Substitutiva

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS
6º ao 9º ano
05/04
06/04
07/04
08/04
11/04
12/04
13/04
14/04
15/04
18/04

Português/Ens. Religioso
Geografia
Des. Geom.(8º e 9º) / Artes (6º e 7º)
Inglês
Espanhol/Filosofia
História/Música
Ciências
Matemática
Substitutiva
-------------------------------

Ensino Médio
Matemática
Espanhol/ Sociologia
História
Física
Português/ Ensino Religioso
Biologia
Literatura
Química
Geografia
Inglês/ Filosofia
Substitutiva

• As avaliações do I e II Períodos serão realizadas no período de 05 à 12 de abril.
• As avaliações do 1º ao 5º ano, serão realizadas nas mesmas datas do 6º ao 9º e
Ensino médio, posteriormente enviaremos comunicado das disciplinas e
conteúdo.

CURSOS EXTRAS
O Colégio “Carlos Brunetti” oferece os seguintes Cursos Extracurriculares:
• Futsal
• Handebol
• Natação
• Teclado
• Violão
• Dança (ballet e Jazz)
• Karatê
• Primeira Eucaristia aos alunos do 4º, 5º ao 9º Ano
Os cursos extras só acontecerão após formação de turmas.
Visando aprimorar a formação cristã do nosso educando, oferecemos catequese de Primeira
Eucaristia aos nossos alunos
A catequese acontecerá:

•
•
•

Catequese 1 / manhã: segundas-feiras das 7h30 às 9h, início em 15/02.
Catequese 1 / tarde: segundas-feiras das 14h30 às 16h, início em 15/02
Catequese 2 /tarde: quartas-feiras das 14h às 15h30, início em 17/02

Agradecemos a escolha do nosso colégio e a confiança depositada em nós para colaborarmos com
os senhores na importante tarefa da formação de seu (sua) filho (a). Que Santa Virgínia abençoe a
todos.
Atenciosamente,

_____________________________
Sebastiana Aparecida de Oliveira
- DIRETORA -

