Aqui estuda... gente feliz!
Sr. Pais e Responsáveis:
E com muito carinho que nos da Equipe CAPe iniciamos mais um ano tendo vocês
como nossos pais. Obrigado por confiarem em nosso trabalho e permitirem a nossa
participação na vida de seus filhos.
Abaixo seguem algumas regras que devem ser respeitadas durante o ano letivo.
 Respeitar os horários de entrada e saída. Turno manhã: 7h30 às 12h. Turno
tarde: 13h às 17h30.
 A tolerância de chegada será de 15 minutos. Após três atrasos, o aluno será
impedido de entrar e levará uma ocorrência escrita.
 Após o horário de saída será dado uma tolerância de 15 minutos.
 A agenda escolar do CAPe deverá ser vista pelo responsável todos os dias,
pois será uma comunicação escola X família para todos os dias.
 Aplicativo CAPe: boletim, ocorrências, circulares, documentos, comunicados e
financeiro.
 O uniforme é obrigatório.

Meninos: short ou calça da escola – camisa de manga/sem manga com o
emblema do CAPe.
Ed. Física: sunga do CAPe e touca (qualquer marca).

Meninas: short, short saia ou calça da escola – camisa de manga ou sem
manga com o emblema do CAPe.
Ed. Física: Maiô do CAPe e touca (qualquer marca)
 Cantina: pagamento à vista, caso contrário, somente mediante a liberação
por escrito via agenda.
 Recreio: turno manhã 10h às 10h30 / turno da tarde 14h30 às 15h.
 O aluno que não realizar o dever de casa, será comunicado via agenda.
 Caso o aluno tenha que tomar qualquer tipo de medicamento, avise a
coordenação.
 As aulas de natação começarão na semana de 02/03.
Vir de casa com o maiô ou sunga por baixo do uniforme.
O aluno não poderá vir de chinelo (trazer na mochila).
Colocar nome em todos os pertences dos alunos
Para as aulas de natação a toalha e a touca são fundamentais. O aluno que
não trouxer as mesmas não poderá participar.
 Equipe de apoio ao funcionamento: o colégio CAPe conta com inspetores
(Rose/Marcos) no período da manhã e tarde que auxiliam no controle da
movimentação de alunos durante as aulas, intervalos e saída.

Apostila (bimestral): as apostilas começarão na semana de 17/02.



Material da UNOI: ao receber, colocar nome em todos os módulos, pois não
nos responsabilizamos.

O sistema de avaliação será estruturado pelos seguintes critérios:
Teste = 10 pontos (pesquisa, seminário, trabalhos em grupo e
individual).
Prova = 8,0 + 1,5(deveres casa/aula) + 0,5 (avaliação
comportamental) = 10
pontos.
 A segunda chamada de testes e provas bimestrais só e permitida através de:
requerimento prévio do responsável dirigido à Coordenação.
A segunda chamada será realizada em dia e horário pré-estabelecida
pela
Coordenação.
 Critério de aprovação: o aluno que obtiver média anual ou superior a 7,0 em
todas as disciplinas.
 Recuperação Paralela: será realizada, a cada bimestre, uma recuperação
paralela com os(as) alunos(as) que não atingirem a média 7,0(sete).










O dia do brinquedo é sempre especial, pois a criança tem a oportunidade de
trazer ao colégio um brinquedo que gosta muito, toda 6.ª - feira.
Constitui falta grave e possível de suspensão das aulas, qualquer tipo de
discriminação e agressão verbal ou física a colegas, funcionários e professores.
Não trazer joias, objetos e brinquedos de valor.
Respeitar o horário para conversar com a professora regente, estes horários
vão estar na agenda escolar, que será entregue no primeiro dia de aula. Pedimos
que os pais sejam coerentes e evitem as conversas com os professores na hora da
entrada. Qualquer recado, colocar na agenda.
Diante da contaminação por piolhos, a Escola emitirá imediatamente um
comunicado na agenda e o aluno ficará em casa para tratamento.
O uso de câmeras: o colégio CAPe conta com a presença de câmeras em
suas dependências.
E proibido o uso de celular.

ATENCIOSAMENTE,
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO.
O NOSSO MODELO EDUCATIVO ESTÁ ASSENTADO NOS 5 PILARES DA
EDUCAÇÃO DA UNESCO: SER, FAZER, CONHECER, CONVIVER,
TRANSFORMAR.

