
 

REGULAMENTO INTERNO E ORIENTAÇÕES INICIAIS  
     

EDUCAÇÃO INFANTIL  E 1º ANO 
 
Para o bom desenvolvimento dos trabalhos escolares durante o ano letivo levamos ao 
conhecimento dos Senhores Pais ou Responsáveis, as informações do Regulamento Interno, 
com a intenção de familiarizá-los com as normas de funcionamento do Colégio Piramis. 
Contamos com a colaboração de todos os pais, para melhor aproveitamento dos alunos, no novo 
período que se inicia. 

Aproveitamos para agradecer a confiança no COLÉGIO PIRAMIS e nos comprometemos a 
cumprir nosso papel, no sentido de uma educação responsável, consciente e voltada à formação 
integral do aluno. 
 
 

HORÁRIOS: 
 

Período Entrada Tolerância Chegada Saída Tolerância Saída 

Tarde A partir das 12h45 13h05 17h30 17h40 

Intermediário A partir das 11h 11h05 18h 18h10 

Integral A partir das 07h 08h30 19h xxxxxxxxx 
 

 Os horários de entrada e saída devem ser rigorosamente respeitados, pois formar o 
hábito da pontualidade é importante para a vida social do aluno e para a formação do 
cidadão. Nos dias em que houver aulas extracurriculares, os horários também deverão 
ser cumpridos.  

 Os responsáveis devem deixar o aluno no portão de entrada, onde ele será recebido 
pelos funcionários do colégio.  

 O portão será aberto somente quinze minutos antes do horário às 12h45.  
 Não será permitido antecipar o horário de entrada ou atrasar o horário de saída do aluno, 
a fim de não prejudicar os horários dos professores, bem como a rotina interna do 
colégio. 

 Reiteramos que será cobrada taxa de hora extra para cada hora excedente ao período 
regular do aluno.  

 
 

AGENDA 
 

 Utilizamos como instrumento de comunicação entre família e colégio, portanto os recados 
deverão ser transmitidos através desta ou da secretaria do colégio. O aluno deverá estar 
sempre em poder de sua agenda escolar, para que haja comunicação entre pais e 
professores.  

 Pedimos a colaboração dos senhores pais, para que enviem e verifiquem-na diariamente, 
pois além de servir para anotações diárias, é também utilizada como meio de 
comunicação de pais e professores. 

 Os informativos do Colégio serão encaminhados pelo e-mail registrado na ficha de 
cadastro e pelo e-mail Institucional cadastrado no Portal Piramis. 
 
 
 

ANIVERSÁRIOS 
 

 Os aniversariantes do mês poderão realizar a sua festa somente no último dia útil de 
cada mês. (a adesão é opcional). 
O Colégio providenciará as encomendas de: Bolo e Bebida que atenda a quantidade de 
alunos da respectiva classe. 

 Os interessados deverão preencher um formulário disponível na secretaria do Colégio e 
efetuar o pagamento em espécie até o dia 20 do mês em curso, ou no 1° dia útil 
subsequente. 

 Ressaltamos que o Colégio, não aceitará encomendas de alunos que contenham alguma 

restrição alimentar, tais como: lactose e outros.  



 
AULAS EXTRACURRICULARES (judô, jiu jitsu, ballet, natação, Ginástica rítmica (1º 
Ano), futsal e robótica) 
 

 Estas aulas terão custo adicional e serão realizadas no próprio Colégio, exceto a natação 
que será realizada na Academia Flórida – 4178-4250. O vencimento será todo 5º dia útil, 
juntamente com os boletos das mensalidades escolares. 

 Todos os cursos são anuais e os professores são contratados anualmente e o valor 
mensal deve ser pago de janeiro a dezembro do corrente ano. 

 No mês de dezembro de cada ano, será automaticamente renovada essa autorização 
para o ano seguinte, caso o responsável não cancele a presente autorização.  

 Para que o cancelamento seja realizado, o responsável deverá enviar o pedido por 

escrito, aos cuidados da secretaria até o dia 20 de cada mês em curso.  
 
 
 

ACADEMIA FLÓRIDA/NATAÇÃO 
 

 Colégio Piramis é conveniado com a Academia “Flórida”, localizado à Rua Ranieri 
Mazzilli, 281, Vila Flórida, Taboão,  Tel. 4178-4250 / 4361-4942. 

 A academia possui uma infraestrutura preparada para atender diversas modalidades 

esportivas, 3 piscinas cobertas, aquecidas e tratadas com ozônio (não irrita a pele e 
não causa alergia), vestiário exclusivo aos alunos, chuveiros aquecidos, sala de 
musculação, estacionamento, materiais para as aulas de pilates, step, jump, pump e 
outras. 

 No início do ano serão definidos o dia e horário dessas aulas. 

 Para os alunos que fazem natação, no período de férias ficará a critério dos responsáveis 

de levar e buscar o(a) aluno(a) no mesmo dia e horário reservado para o Colégio, 
na Academia Flórida, localizada à Rua Ranieri Mazzilli, 281 – Vila Flórida – Taboão. 

 
 
 

INFORMÁTICA 
 

 As aulas de informática não têm custo adicional e serão realizadas, uma vez por semana, 
no próprio Colégio no período de aula para os alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental. 

 
 
 

MÚSICA 
 

 Estas aulas serão ministradas uma vez por semana, por professor específico e serão 
realizadas no próprio Colégio no período de aula.  

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
 

 Estas aulas serão ministradas por professor específico e serão realizadas no próprio 
Colégio no período de aula.  

 O aluno poderá frequentar as aulas somente com atestado médico. Os 
responsáveis deverão providenciar um atestado anual informando que o aluno está em 
condições físicas para tal. Lembramos que o profissional de Educação Física, não avalia 
clinicamente as condições físicas do aluno. Entregar o atestado médico até a data 
estipulada pela direção. 

 Por medida de segurança do aluno, não podemos aceitar carta do responsável 
liberando o aluno para fazer Educação Física. 

 Caso o aluno passe por algum procedimento médico afastando o mesmo das aulas, será 
necessário um atestado médico do referido afastamento. Para retorno às aulas práticas 
de Educação Física um atestado médico será exigido. 

 É obrigatório o uso de tênis para as aulas. O aluno que estiver com calçado inadequado 
(crocs, bota, sandália...) não participará da aula e ficará com falta.  

 
 

 
 
 



AVALIAÇÕES 
 

 A avaliação na Educação Infantil será feita mediante acompanhamento e registro 
contínuo, na ficha de avaliação, do desenvolvimento da criança diante da programação 
desenvolvida, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 
Fundamental. 

 A avaliação será processual, através de dados cumulativos que representem a evolução 
da criança na maneira como constrói o seu conhecimento. 

 A síntese das avaliações será processada bimestralmente e expressa graficamente para 
fins de verificação e controle do desempenho do aluno e informação sobre dificuldades 
específicas dos alunos. 

 As avaliações no 1º Ano do Ensino Fundamental serão realizadas bimestralmente, e a 
média mínima é de 6,0(seis inteiros). Será baseada na observação sistemática do 
desempenho do aluno nas várias atividades registradas, em trabalhos realizados, e 
resultados de provas eventualmente aplicadas. Não haverá retenção, exigindo-se 
frequência anual mínima de 75% (setenta e cinco por cento do total de horas letivas). 

 

 

PERÍODO INTEGRAL 
 

 Para que ocorra o plantão de atendimento  em  Emenda de Feriado para os alunos do 

período Integral da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental é necessário 
haver uma adesão mínima de seis alunos. 

  Durante o período de férias é disponibilizado o Curso de Férias aos alunos do período 

Integral da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental. Para que o Curso seja 
realizado é necessário haver uma adesão mínima de seis alunos e  será acrescido 
um valor no boleto bancário juntamente com a mensalidade de julho. E neste período não 
é oferecido transporte escolar. 

 
 
 

BRINQUEDOS 
 

 Educação Infantil: Às segundas-feiras e sextas- feiras, as crianças, poderão trazer seus 
próprios brinquedos identificados. Nos demais dias da semana, solicitamos não trazerem, 
para não prejudicar a rotina das atividades diárias.  

 1º ano do Ensino Fundamental: Somente às sextas-feiras. 

 Não é permitido o trânsito de objetos e joias de valor na escola a fim de evitar problemas 
de perdas e danos. O colégio se isenta da responsabilidade destes problemas. 

 
 
 

DOCUMENTAÇÃO 
 

 Encaminhar à secretaria do Colégio qualquer alteração quanto ao endereço, e-mail, 
convênio médico, atualização da carteira de Vacina, telefone residencial, celular, telefone 
de emergência do(a) aluno(a), para que haja uma comunicação eficiente entre a escola e 
a família. 

 No caso de documentação pendente, solicitamos providenciar a regularização o mais 
breve possível. 

 
 
 

FALTAS  
 

 Nos casos de ausências, pedimos comunicarem à secretaria do Colégio, ou à 
Coordenação, para combinar a melhor forma de repor os trabalhos escolares, 
especialmente nos casos de ausências prolongadas. 

 
 

 

HINO NACIONAL  
 

Será cantado todas as quartas-feiras, às 13h00.  
 

 
 



LANCHE 
 

 Incentivamos os alunos a trazerem lanche de casa, a fim de que as necessidades 
alimentares sejam controladas. Não é permitido o trânsito de garrafas de vidro. 
Oferecemos o serviço de cantina, onde os Senhores poderão autorizar o fornecimento de 
alimentos. O pagamento poderá ser efetuado semanalmente ou quinzenalmente.  

 Contato: João ou Rute, nos telefones do Colégio: 2331-6661 e/ou 2331-7471. 
 
 

MEDICAMENTOS 
 

 Os pais poderão enviar medicamentos na mochila, desde que contenham o nome do 
aluno e dosagem a ser ministrada. O Colégio não medicará o aluno sem a prévia 
comunicação. 

 
 

MENSALIDADES 
 

 Visando a segurança dos alunos e demais funcionários, não recebemos pagamentos na 
Secretaria do Colégio. 

 Os pagamentos serão efetuados no 5º (quinto) dia útil do mês em curso, através da rede 
bancária. O não pagamento na data prevista implicará em multa já mencionada no boleto. 

 No caso de 2ª via de boleto bancário, será cobrada uma taxa.  
 

PARCERIAS  
 

 O Colégio mantém as seguintes parcerias: Clínica Psicológica, Consultório Odontológico 
Abrace Orto, Consultório Fonoaudiológico, Academia de Natação, Discovery Papelaria, 

que oferecem condições especiais aos alunos do Colégio. 
 
 
 

PORTAL EDUCACIONAL PIRAMIS 
 

 O Colégio mantém parceria com o Portal Educacional, o qual dispõe aos alunos, pais e 
professores, os recursos da mais avançada ferramenta de acesso à Internet. 

 Haverá um custo mensal por aluno, de janeiro a dezembro do ano letivo, o qual será 
lançado juntamente com as mensalidades. 
 

PORTAL PIRAMIS / APOIO AOS PAIS 
 

 Neste Portal os pais terão acesso as informações de toda vida pedagógica de seu(sua) 
filho(a). Acessando www.piramis.com.br e de posse do número de matrícula e senha , 
acessará o Apoio aos pais. Lá poderá ter informações sobre ocorrências, comunicados, 
Avaliações, boletim, conteúdo programático.  
 
 

SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO 
 

 O Colégio Piramis, na busca constante do aprimoramento e de avanços na 

metodologia, adota a metodologia do Sistema de Ensino Objetivo, que se destaca 
como a melhor Central de Vestibulares do País. Através dela, temos diversas vantagens:  

 Acesso à Tarefanet que garante aos alunos um contato constante com as novidades da 
Internet e a possibilidade de estudar resolvendo exercícios de modo interativo. 
 Informações e orientações, proporcionando aos alunos facilidade de ingresso nas 
melhores universidades. 

 Cursos periódicos de capacitação, preparando professores de todo o Brasil e integrando-
os, o que resulta na excelência da educação e equipe de educadores à disposição para 
atender e orientar os professores, esclarecendo possíveis dúvidas. 

 Os Senhores Pais deverão realizar os pedidos dos materiais, na secretaria do Colégio. 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.piramis.com.br/


REUNIÃO DE PAIS 
 

 As reuniões serão realizadas bimestralmente, ou quando se fizerem necessárias, sendo 
avisadas com antecedência, através da agenda do aluno ou circular. Contamos com a 
participação de todos, para melhor acompanhamento no desenvolvimento de seu filho. 

 Os pais que necessitarem ou quiserem quaisquer esclarecimentos ou orientações, 
deverão entrar em contato com a Secretaria do Colégio, no horário das 7h00 às 18h00 e 
agendarem horário com a Direção/Coordenação do Colégio. 

 
 

PRONTO SOCORRO 
 

 Quando o(a) aluno(a) passar mal ou sofrer qualquer acidente, imediatamente 
informaremos o fato aos pais ou responsáveis indicados na Ficha Médica. Se, entretanto, 
a juízo da Direção do Colégio, o caso parecer grave, levaremos o(a) aluno(a) ao Pronto 
Socorro, clínica ou hospital indicado na ficha médica ou ao mais próximo do colégio, 
independentemente da presença dos referidos responsáveis. 

 
 

CUIDADOS PROFILÁTICOS 
 

 Solicitamos que comuniquem à coordenação do colégio qualquer anormalidade quanto à 
saúde da criança, para estarmos atentos aos sintomas, inclusive nos casos de alergias a 
medicamentos. A criança que contrair moléstia contagiosa deverá permanecer em casa, 
obedecendo às recomendações médicas. Nesse caso, o Colégio deve ser informado por 
meio de atestado médico. Caso a criança não esteja apta a realizar as aulas de 
Educação Física, encaminhar o laudo médico ao Colégio. 

 
 

SEGURANÇA 
 
 

 No caso de vir uma outra pessoa, que não seja a autorizada, buscar o(a) aluno(a), é 
necessário que o(a) responsável apresente na portaria o *cartão de saída do aluno ou 

nos envie uma autorização por escrito.  

 O cartão de saída do aluno é um documento fornecido pelo Colégio, no ato de matrícula, 
que deverá ser mantido com os responsáveis e utilizado para retirar o aluno do Colégio, 
durante aproximadamente, dois meses, após o início das aulas, até que os funcionários 
estejam familiarizados com os responsáveis. O cartão também deverá ser apresentado 
nos casos em que pessoas desconhecidas venham buscar o aluno. Os funcionários não 
estão autorizados a liberar o aluno sem a apresentação do cartão.    

 Para facilitar a organização, sugerimos fazerem cópias do cartão para os responsáveis 
pela retirada da criança no Colégio. 

 Nosso Estabelecimento é filmado. As imagens são confidenciais e protegidas, nos termos 
da Lei. Lei: 13541 – 24//03/200 

 
 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E PSICOLÓGICA 
 

 O Colégio dispõe de profissionais devidamente qualificados, dentre eles, psicólogo, 
psicanalista, psicopedagogo, para avaliar o aluno nos aspectos social, afetivo e 
comportamental, cooperando para o seu desenvolvimento integral. Estes profissionais 
mantêm-se articulados com os professores e com a família, e, quando necessário, 
encaminham os casos aos especialistas das respectivas áreas. 

 Quando necessário, será agendada entrevista com os Pais para que juntos, possamos 
compreender nossos(as) alunos(as) e cooperar para o seu desenvolvimento. 

 
 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA 
 

 O Colégio dispõe de profissional especializado para realização de avaliação e terapia 
fonoaudiológica. No 1º semestre, enviaremos um comunicado com as informações 
referentes ao serviço.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIFORME 
 
 

 Os pedidos de uniformes deverão ser realizados diretamente no Colégio. 

 É obrigatório o uso do uniforme, enquanto estiver nas instalações do Colégio, inclusive 

nas visitas e passeios externos: Calça e/ou Bermuda, Casaco, Camiseta e tênis 
(calçado adequado). 

 Solicitamos que registrem o nome do(a) aluno(a) em cada peça. Pedimos manterem na 
mochila uma troca de roupa, para quaisquer necessidades. 

 As logomarcas dos Colégios Piramis e do Objetivo são devidamente registradas no órgão 
de marcas e patentes, não podendo, em hipótese alguma, serem reproduzidas por 
terceiros. 

 Ressaltamos que o uso do uniforme é obrigatório dentro das dependências do Colégio e 
durante as aulas de Educação Física.  

 
 
 

 

INTERAÇÃO FAMÍLIA/COLÉGIO 
 
 

A parceria colégio/família, baseada no respeito e confiança mútua é imprescindível para uma 
educação sólida dos nossos alunos. A criança necessita de segurança e estabilidade, apoio, 
proteção e carinho, portanto, é necessário o conhecimento do conteúdo deste manual. 
Solicitamos a cooperação dos Senhores no acompanhamento sistemático da vida escolar 
dos filhos, orientando-se para: 
 

 O comparecimento do aluno em todas as aulas e a justificativa das faltas, caso 
ocorram; 

 A importância de ler os comunicados e observar os prazos para participação nos 
eventos culturais e recreativos; 

 A atualização de endereços e telefones; 

 Participação em reuniões, comemorações e eventos do Colégio; 

 O comparecimento, quando convocados, para reuniões com os professores, Direção 
e Coordenação; 

 A solicitação por escrito às saídas antecipadas; 

 Assiduidade e pontualidade nos horários de entrada e saída; 

 Ajudar a criança a sentir-se segura; 

 Lanche nutritivo, material escolar e uniforme devidamente organizado e identificado; 

 Utilizar a agenda para comunicação de pais e professores; 
 

                                                                                                                      Direção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


