
São Paulo, 20 de janeiro de 2023.

Às famílias e estudantes do Ensino Médio,

Esperamos que todos tenham tido um ótimo período de descanso e que estejam
em boas condições de saúde.

Abaixo apresentamos um breve conjunto de informações que devem contribuir
com a organização familiar para o começo e o transcorrer do ano letivo.

I. INÍCIO DAS AULAS / CALENDÁRIO / CANTINA

1. Conforme nosso calendário 2023, divulgado em 27/12/2022, as aulas
terão início em 31/01/2023, terça-feira. Lembramos que o horário do
Ensino Médio é de 7h10 às 13h e que os estudantes sempre devem
chegar ao colégio até 7h05, para se dirigirem às salas de aula.

2. O calendário escolar, com os principais marcos do ano letivo, permanece
disponível no site do colégio. Solicitamos especial atenção às datas de
reunião com famílias de cada uma das séries, entrega dos boletins,
atividades aos sábados e trabalhos de campo.

3. A cantina retomará o atendimento a todas as turmas no horário do
intervalo. Um Boletim Equipe específico sobre Alimentação na Escola será
enviado em breve. Compreendemos a vontade de muitos estudantes de
desfrutarem da cantina, mas salientamos que buscamos incentivar o
preparo de lanches em casa.

II. LIVROS E MATERIAIS

Lembramos que as relações dos livros adotados e materiais solicitados também
foram divulgadas em 27/12/2022. Os professores organizaram seus
planejamentos de forma a iniciar o trabalho com livros a partir do dia 06 de
fevereiro. O material necessário para registro deve ser utilizado pelos
estudantes desde o primeiro dia de aulas. Os livros e cadernos precisam ser
identificados com nome completo do estudante.



Solicitamos especial atenção de estudantes e responsáveis na avaliação do que
é realmente necessário ser trazido ao colégio.

1. Celulares deverão permanecer desligados e dentro de bolsa/bolso
durante o horário de aulas, assim como quaisquer aparelhos sonoros e
respectivos fones de ouvido, exceto se houver alguma solicitação para
uso feita por professor.

a. Caso haja alguma emergência que leve familiares a precisarem
contatar seus filhos em horário de aula, esse contato deve ser feito
através da escola e não pelo celular do estudante.

b. Caso o estudante e/ou sua família avalie(m) que não há autonomia
para manter o uso de celular como determinado pelo colégio,
solicitamos que o estudante não traga o aparelho.

2. Garrafa de água com tampa é material pessoal obrigatório para
todos os estudantes, de forma a garantir a hidratação e que saídas
durante aulas possam ser evitadas. A garrafa deve ser trazida
diariamente.

3. Máscara (preferencialmente PFF2 ou KN95) é material pessoal
obrigatório (ver item 2 do tópico V. SAÚDE).

É importante que cada estudante esteja atento a seus pertences, de modo a
levar todo seu material e vestuário ao deixar a sala de aula diariamente e
entre as aulas nas quais isso se faz necessário.

Os armários poderão ser utilizados a partir do dia 13/02, de acordo com a
organização feita pela Secretaria Escolar e seguindo as regras estabelecidas
pelo colégio. Um Boletim Equipe específico sobre Uso de Armários será enviado
posteriormente.

III. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A apresentação da organização dos cursos que envolvem a montagem de
turmas específicas, como Temáticos, Educação Física, Inglês (3ª série),



Monografias (3ª série) e Projetos Eletivos (projetos sociais e treinos esportivos),
será realizada no início das aulas.

As avaliações de Inglês para a enturmação dos novos estudantes do Colégio
Equipe da 1ª e 2ª séries serão realizadas na véspera do início das aulas, em
30/01.

Os Projetos Eletivos, atividades que ocorrem fora do período da manhã
(obrigatórios para a 1ª e 2ª séries e opcionais para a 3ª série), terão sua grade
horária apresentada aos estudantes e divulgada no site da escola no decorrer de
fevereiro, tendo seu início programado para 27/02.

IV. COMUNICAÇÃO COM A ESCOLA

Para facilitar a comunicação família/escola, destacamos abaixo os setores
responsáveis por atendê-los nos diferentes assuntos.

ASSUNTO SETOR
● Documentos
● Matrícula
● Justificativas de

atrasos e faltas
● Contato com o(a)

estudante (em
situação de
emergência)

● Atualização de
cadastro

Secretaria

secretaria@colegioequipe.g12.br

ou por telefone

● Agendamento de
entrevista

Atendimento
por telefone ou whatsapp

● Questões financeiras
Tesouraria

tesouraria@colegioequipe.g12.br

● Acompanhamento
da vida escolar de
estudantes

● Questões
pedagógicas e
educacionais

Orientação Educacional e
Pedagógica

Graça Maria Marino Totaro
(1ª e 2ª séries)

Luciana Bittencourt Fevorini
(3ª série)

mailto:secretaria@colegioequipe.g12.br
mailto:tesouraria@colegioequipe.g12.br


Durante o trabalho remoto/híbrido
realizado nos últimos três anos, a
Orientação muitas vezes atendeu
aos familiares através de e-mail. A

partir de 2023, a forma de
conversa voltará a ser por telefone

e, mediante agendamento,
presencialmente.

Telefone: 3662-6500

Whatsapp: 99729-9008 – contato via mensagens; o número não
aceita ligações

Como contamos em todos os momentos de trabalho com a presença de cada um
dos estudantes, solicitamos que atrasos e faltas sejam justificados no próprio dia,
junto à Secretaria Escolar e, quando previstos, sejam comunicados
antecipadamente.

Lembramos que após a entrada dos estudantes no colégio, a saída só ocorrerá
ao final das aulas da manhã. Caso necessitem sair antes desse horário, os
estudantes deverão trazer uma comunicação por escrito de seus responsáveis, e
a coordenação avaliará o pedido. Não são permitidas saídas do colégio no
transcorrer de uma aula.

É imprescindível que possamos nos comunicar facilmente com responsáveis
pelos estudantes. Nesse sentido, solicitamos que sejam mantidos atualizados na
Secretaria os telefones para contato, e-mails e endereços.

Toda a comunicação escrita da escola para as famílias, após o início das aulas,
será realizada por e-mail, ficando uma cópia disponível no site
(www.colegioequipe.g12.br Circulares).

http://www.colegioequipe.g12.br/


V. SAÚDE

1. CONDUTAS

a. Se durante o período de aulas alguma situação de saúde de aluno
exigir atenção, a Inspetoria buscará acolhê-lo e, havendo necessidade,
entrará em contato com um dos responsáveis.

É imprescindível que a escola tenha conhecimento sobre condições
cotidianas de saúde de estudantes, além do que é informado pelos
responsáveis na Ficha de Saúde para a matrícula. Se um aluno não
está bem dentro da escola, funcionários do colégio, que estão
próximos aos estudantes naquele momento, precisam estar cientes. O
contato direto dos estudantes com familiares, sem previamente falarem
com a escola, pode prejudicar o atendimento às necessidades de
saúde deles.

b. A escola não dispõe de medicamentos para estudantes e não pode
ministrar medicação. Caso um estudante precise utilizar medicamento
do qual já tenha feito uso prévio, deve trazê-lo de casa. Não é
recomendado que o uso de um medicamento pela primeira vez se dê
no contexto escolar.

2. COVID

Dado o contexto atual da pandemia por Covid-19, iniciaremos o ano letivo com
uso de máscara facultativo. Contudo, todos os estudantes devem ter sempre
consigo máscaras, preferencialmente PFF2 ou KN95 (não é aceito o uso de
máscaras de tecido no colégio). Deve ser considerado que:

a. estudantes com sintomas gripais devem manter obrigatoriamente o uso de
máscara e devem se afastar de colegas e educadores em momentos de
alimentação;

b. havendo caso diagnosticado de Covid de familiar ou pessoa com quem o
estudante tenha tido contato, este estudante não deve comparecer ao
Colégio se estiver com sintomas gripais e o fato deve ser informado
prontamente ao colégio;

c. TEMOS ESTUDANTE NO ENSINO MÉDIO COM BAIXA IMUNIDADE.
AS TURMAS SERÃO INFORMADAS E DEVERÃO USAR MÁSCARA
SEMPRE QUE NECESSÁRIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DOS



EDUCADORES, INDEPENDENTE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE
INDIVIDUAL.

VI. PASSE ESCOLAR

Estudantes interessados na aquisição do Bilhete Único Escolar devem seguir as
orientações da SPTrans, disponíveis no endereço eletrônico
http://www.sptrans.com.br.

VII. CARTEIRA ESCOLAR DO COLÉGIO EQUIPE

A escola oferece uma carteira de Identificação Estudantil, que confere o direito
de pagamento de meia-entrada. Estudantes que quiserem solicitá-la devem
trazer uma foto 3x4 e pagarem o valor de R$ 15,00 na Secretaria, até o dia 06 de
fevereiro.

 

Atenciosamente,

Luciana B. Fevorini
Diretora Escolar

Colégio Equipe

 

http://www.sptrans.com.br/

