O Mediterrâneo Kids, prepara a criança para atuar no presente
e futuro, de forma ativa e participativa, estimulando-a e
acreditando sempre que ela é capaz, sem exigir dela um
esforço maior do que ela pode dar.
Entendemos que cada criança é única, diferente uma das
outras. Diferente na maneira de pensar e de agir, e que por
isso deve ser aceita como é, respeitada no seu ritmo de
desenvolvimento, nas suas limitações e individualidade.
E por entendermos também, que criança deve levar vida de
criança, é que defendemos a teoria de que cada etapa da
infância deve ser vivida plenamente, uma de cada vez, sem
atropelos, pois a fase do "Faz de Contas", época tão
significativa da nossa vida, deve passar de forma prazerosa. E
assim, portanto, as crianças de hoje, cujas etapas da vida estão
sendo respeitadas, terão mais possibilidades de se tornarem,
no futuro, adultos tranqüilos, seguros e conseqüentemente mais
felizes.

HORÁRIO DAS AULAS
Para que o Colégio funcione de maneira organizada, é
necessário que a família fique atenta e colabore com algumas
normas que determinam este funcionamento.
Abertura dos portões
Matutino

das

Vespertino das

07 : 20 às 11 : 30 horas
13 : 05 às 17 : 15 horas

Aulas
Matutino

das

07 : 30 às 11 : 30 horas

Vespertino das

13 : 15 às 17 : 15 horas

O aluno deve ser assíduo e pontual.
Observações:
* Para maior segurança dos nossos alunos, informamos que os
nossos funcionários não estão autorizados a receberem
crianças antes do horário estipulado.
* O horário da saída dos alunos deve ser obedecido, salvo em
casos excepcionais.
SAÍDA DO ALUNO DO COLÉGIO
A saída de alunos do Colégio só será permitida se acompanhado
pelo responsável ou pessoa por ele autorizada, portando o
devido Cartão de Identificação do Aluno.

UNIFORME
O uso do uniforme completo é condição indispensável para o
aluno freqüentar a escola.
Maternal I ao Infantil II

Meninos e meninas:
* Camiseta branca / Bermuda azul;
* Tênis (azul-marinho ou branco) e meias brancas;
* Alpercatas (opcional nos dias mais quentes).

MATERIAL ESCOLAR
Será fornecida uma relação de material e livros adotados pelo
Colégio, que deverão ser adquiridos pelos pais ou responsáveis e
entregues na secretaria em data pré-estabelecida.
Em caso de cancelamento de matrícula, o material será
devolvido de acordo com a sua utilização.

TAXA DE MATERIAL
A taxa de material é opcional. Neste caso o Colégio se obriga a
fornecer para o aluno todo o material constante da lista,
excetuando os livros e material de uso individual.

TRANSPORTE ESCOLAR
O Colégio não possui transporte escolar, não se
responsabilizando assim, por problemas oriundos de tal natureza.

FESTA DE ANIVERSÁRIO NO COLÉGIO
A comemoração de aniversário no Colégio, só será permitida
para os alunos do Maternal I a Alfabetização e sempre às
quintas-feiras. A mamãe deverá marcar na secretaria com o
mínimo de 15 dias de antecedência.
Obs.: Os convidados para a festa serão os coleguinhas e a pró.
JÓIAS
Evitar uso de pulseiras, anéis, cordões de ouro.
O Colégio não se responsabiliza por perdas ou danos.

BRINQUEDOS
Não será permitido que a criança traga de casa, salvo em
ocasiões especiais previamente comunicados aos pais.

CONTATO COLÉGIO/ FAMÍLIA /COLÉGIO
O contato Colégio/Família/Colégio é muito importante, e poderá
ser feito das seguintes formas:
- Comunicação pessoal
- Comunicação escrita
- Comunicação por telefone
REUNIÕES
É de grande importância o comparecimento dos pais ou
responsáveis às Reuniões de Pais e Mestres.

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO
A eficiência de qualquer trabalho está associada às normas
disciplinares adequadas. A liberdade de cada um, não pode ir
contra os direitos dos demais. Para viver em comunidade, devese observar se a conduta individual é compatível com o bem
estar do grupo.

AO ALUNO É ASSEGURADO O DIREITO DE:
* Receber em igualdade de condições, a orientação necessária
para realizar as atividades escolares, bem como usufruir de
todos os benefícios de caráter educativo, cultural, social e
recreativo que o estabelecimento possa proporcionar;
* Ser tratado com respeito pela direção, professores,
funcionários e colegas;
* Defender-se e não agredir;
* Dizer o que pensa e ser ouvido;
* Brincar, evitando brincadeiras perigosas, respeitando o seu
horário de trabalho;
* Através dos pais ou responsáveis, defender os seus direitos,
junto à Direção do Colégio, quando achar necessário.

DEVERES DO ALUNO
* Tratar com respeito e educação: a direção, os professores,
funcionários e colegas;
* Executar as atividades de classe e de casa com
responsabilidade;
* Ser assíduo e pontual;
* Zelar pelos seus materiais escolares;
* Zelar pelos bens móveis do Colégio tais como: carteira,
bebedouro, computadores etc.;
* Freqüentar o Colégio uniformizado;
* Manter a higiene do ambiente escolar.

REMÉDIOS E ACIDENTES
Em caso de febre, indisposição ou até acidente que exijam
cuidados médicos, a Direção do Colégio entrará em contato com
os pais ou responsáveis, e não localizando-os, adotará o
procedimento, de acordo com o que ficou estabelecido na Ficha
de Matrícula do aluno.
Observação:
Crianças febris ou indispostas não devem ser enviadas ao
Colégio.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Avaliação semestral:
Do Maternal I ao Infantil II - os alunos serão avaliados
durante todo o semestre, e no final de cada um deles será
entregue ao responsável, um relatório.

TRANSFERÊNCIA
É assegurado ao aluno o direito ao pedido de transferência, em
qualquer época do ano letivo, através dos pais. Contudo, o
responsável deverá estar em dia com o pagamento das
mensalidades, inclusive com a referente ao mês do pedido da
transferência.
A Direção

