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ACOMPANHAMENTO ESCOLAR: Caso haja necessidade de tratar algum assunto relativo ao desenvolvimento pedagógico do
aluno, os responsáveis deverão agendar um horário junto à Coordenação.
AGENDA: Diário para Berçário. Agenda (comunicados, recados etc.) para os demais agrupamentos.
ALIMENTAÇÃO: Cardápio elaborado e supervisionado pela Nutricionista Dra. Marta. Lanche ás 08h00, Almoço ás 11h00,
Lanche ás 14h30 e Jantar ás 17h00 (Berçário ás 16h00). Não é possível alterar o horário de alimentação. Alunos com
restrição alimentar e/ou diferenciada, a partir do Maternal 1, farão a alimentação em ambiente separado. Enviar
diariamente garrafinha/squeeze de água para alunos a partir do Maternal 1.
ALTERAÇÃO DE HORÁRIO/ALIMENTAÇÃO: Deve ser solicitada com antecedência de 15 dias através do formulário de
alteração disponível no site ou secretaria, para que haja tempo hábil na alteração do boleto.
ANIVERSÁRIOS: Comemoração opcional em sala de aula. Avisar antecipadamente pela agenda, com no mínimo três dias
úteis de antecedência. Trazer bolo (cortado e embrulhado individualmente), descartáveis (não enviar garfos e facas) e
decoração (opcional) para os alunos e professora da sala. Não enviar salgados e bebidas, pois o lanche será servido
normalmente. Fotos, trazer máquina fotográfica. Lembrancinha (opcional) sem doces. Chapeuzinhos (opcional) devem ser
enviado já montados e com elástico.
ATIVIDADES EXTRAS: A partir do Maternal 2: Informática com a Professora do agrupamento, Inglês com profissional
exclusivo e Atividades Físicas com profissional exclusivo. Obrigatório o envio de Declaração Médica autorizando a prática de
atividades físicas.
AUSÊNCIAS: Comunicar quando o aluno faltar por doença, viagem, passeio etc.
AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA: Realizado junto à Dra. Camila, semestralmente, sem custos, a partir do Maternal 1.
BANHO: Apenas até o Maternal 1 e com período-integral (a partir de 8 horas diárias).
BRINQUEDOS: Apenas às sextas-feiras, identificados com o nome do aluno e certificados pelo Inmetro (que não causem
riscos às crianças). Proibido armas e similares. Não nos responsabilizaremos por trocas, danos e extravios.
CONTATOS: 3681-1039, 3683-4654, pertutti@pertutti.com.br.
COSMÉTICOS: Proibido trazer batons, esmaltes, maquiagem e similares para a escola. Serão recolhidos e devolvidos aos
responsáveis.
DADOS PARA CONTATO RÁPIDO: Manter telefone e e-mail sempre atualizados na ficha e agenda do aluno, para possíveis
emergências.
DESCONTOS: 10% para irmão e 5% por indicação. É necessária a efetivação da matrícula para que o desconto seja
aplicado. Em caso de cancelamento de matrícula, o desconto também será cancelado.
DOENÇAS: Em caso de doença contagiosa (conjuntivite, gripe, pediculose etc.) o aluno deverá permanecer afastado.
EXCURSÕES: Não realizamos excursões.
FERIADOS: Não emendamos. A escola só fecha na semana entre Natal e Réveillon.
FESTAS ABERTAS AOS PAIS: Dia das Mães (exceto Berçário), Dia dos Pais (exceto Berçário), Festa Junina (exceto Berçário)
e Formatura (apenas Pré).
FIMOSE: A escola não realizará nenhum tipo de procedimento.
HIGIENE DE UTENSÍLIOS: Escova, toalha, copo, mamadeira e similares retornam diariamente para higienização em casa.
HORA-EXTRA: As horas excedentes ao horário escolhido no ato da matrícula serão repassadas para que sejam computadas
no boleto. Não existe abatimento de atrasos e faltas, ou seja, não descontamos os atrasos e faltas do total de horas-extras
que serão cobradas.
HORÁRIO: A escola funciona das 07h00 às 19h00. Respeitem este horário, pois os funcionários também têm seus
compromissos. Qualquer mudança no horário de entrada ou saída deve ser informada com antecedência, para minimizar a
espera no portão.
IDENTIFICAÇÃO: Colocar nome em todos os pertences possíveis para que sejam evitadas trocas ou extravios.
JÓIAS: Risco de ferimentos e extravio. A escola não se responsabilizará pelos danos físicos ou materiais.
MAMADEIRA: Apenas no Berçário. Demais agrupamentos copo ou caneca plástica
MEDICAMENTOS: Somente serão ministrados mediante apresentação de cópia da receita médica ou autorização por escrito
do responsável via agenda, bilhete ou e-mail, lembrando que horário(s) e dose são informações essenciais. A escola não
fornece inalador, pois é de uso individual.
PLANTÃO DE FÉRIAS: Valor não incluso na mensalidade do Maternal 1 em diante.
RECADOS: Sempre via agenda. Recados verbais ou através de aplicativos podem gerar mal-entendidos.
RETIRADA DO ALUNO POR TERCEIROS: Autorização na ficha de matrícula, apresentar RG na retirada.
REUNIÃO BIMESTRAL DE PAIS: Aos sábados. Proibida a entrada de crianças.
SAÚDE: Em casos de febre, gripe, conjuntivite, pediculose ou qualquer quadro contagioso, o aluno deve permanecer
afastado da escola até a recuperação total.
UNHAS: Cortar em casa.
UNIFORME: Uso obrigatório a partir do Maternal 1. Identificar com o nome do aluno. Proibido o uso de chinelos, sandálias
com dedos expostos, tênis com rodinha e crocs para evitar acidentes. Meninas, utilizar o cabelo preso.

As normas acima estão disponíveis no site www.pertutti.com.br.
Osasco, _____ de ___________________________________ de 20_____.
Ciente e de acordo,
___________________________________
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