Circular 01/2018
“A gratidão tudo embeleza.”

Santa Carmen Sallés

Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2018.
Prezadas Famílias,
É com imensa alegria que iniciamos o ano letivo de 2018. Damos as boas-vindas aos
nossos alunos, as famílias, os professores e os funcionários, desejando que este seja mais
um ano de aprendizado e muitas conquistas, individuais e coletivas.
São muitas expectativas e, neste ano de 2018, a Igreja do Brasil convida-nos, através
da Campanha da Fraternidade, à superação da violência. O Tema é: Fraternidade e
superação da violência, e o Lema é: Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8). O objetivo
geral da Campanha de 2018 é construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da
reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da
violência. Que possamos valorizar a família e o Colégio como espaços de convivência
fraterna, de educação para a paz e de testemunho do amor e do perdão. Mais do que nunca,
faz-se necessário reaprender a arte de viver juntos, de conviver. Em resposta a esse
chamado da Igreja, convidamos as famílias, os educadores e os educandos a cultivar a arte
de conviver.
Neste ano de 2018, trazemos duas grandes inovações
1. ÁRVORE DE LIVROS: imagine uma árvore que, ao invés de flores e frutos, produz
livros. É a Árvore de Livros, uma plataforma de leitura digital que agora é parceira
do Colégio Madre Carmen Sallés. Em qualquer horário, pelo computador, o celular
ou o tablet, os professores e os alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental
poderão acessar o vasto material disponível na plataforma. Árvore de Livros oferece
um ambiente de leitura estimulante e muito próximo do universo dos alunos.
2. AppProvas: é uma plataforma que possibilita os estudos no celular, no tablet ou no
computador, além de simulado online no formato ENEM. Assim, o aluno poderá
realizar exercícios, simulados e atividades de casa de uma maneira mais atrativa,
seja no celular, no tablet ou no computador. Além disso, através do aplicativo, ele
saberá seus pontos fortes e fracos para direcionar seus estudos, e os professores
conseguirão ter um relatório dinâmico e preciso de tudo que os alunos precisam
melhorar. Essa parceria foi realizada entre o Colégio Madre Carmen Sallés e a
plataforma AppProvas para atender os alunos do 9º ano até a 3ª série do Ensino
Médio.
No início de cada ano letivo, apresentamos um conjunto de informações relativas às
normas de funcionamento que são imprescindíveis à organização e à segurança da vida
coletiva em nosso Colégio. Solicitamos que os senhores leiam atentamente esta circular.
UNIFORME: Item que identifica o aluno e contribui para a organização e a segurança.
Lembramos que é obrigatório o uso do uniforme completo e que não é permitido o uso de
shorts, tops, miniblusas, baby look, chinelos e bonés. Pedimos a colaboração de todos. O
prazo estipulado para que todos possam adquirir o uniforme é 16 de fevereiro. Solicitamos
que o casaco seja identificado com o nome, o ano/série e a turma do aluno. Os casos
especiais serão resolvidos pela Coordenação.

HORÁRIO – MATUTINO
ENTRADA

SAÍDA
9° ao Ensino Médio às 12h30min.
OBS: O Ensino
vespertino, terá:

Do 9° ano ao Ensino Médio às 7h10min.

Maternal I ao 8° ano
Fundamental às 7h30min.

do

Ensino

Médio,

no

período

2as feiras – Aulas de 13h30min até
17h10min.
3as feiras – Plantão de dúvidas para os
alunos do 9º ano e do Ensino Médio. (A data
de início será informada posteriormente)
4as feiras – Provas (exclusivamente),
conforme
calendário
que
será
disponibilizado no site e fixado em sala de
aula.
Às 12h.

HORÁRIO – VESPERTINO
Maternal ao 8° ano do Ensino Fundamental
Às 18h.
às 13h30min.
OBS: A tolerância de 5 minutos é somente para casos esporádicos e não deve se tornar
rotina.
Pedimos encarecidamente que observem os horários estabelecidos para que haja
total aproveitamento das aulas. Em caso de atraso, o aluno perderá a primeira aula. A partir
do 4° atraso do bimestre, o aluno perderá o dia de aula e seu responsável será devidamente
comunicado, devendo buscá-lo no Colégio.
Se houver necessidade, os responsáveis devem comunicar-se com a Coordenação
por intermédio da agenda ou por e-mail.
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA: Para os alunos (6° ao 8°) que, ao término das aulas, vão sozinhos
para casa, pedimos aos responsáveis que solicitem, na Secretaria do Colégio, o formulário
“Autorização de saída” e entreguem-no preenchido. Recordamos que nenhum funcionário
poderá liberar o aluno sem autorização por escrito dos responsáveis. Os alunos deverão
aguardar os responsáveis no pátio interno. É proibida a permanência no estacionamento
do Colégio.
CATRACAS BIOMETRICAS: O Colégio Madre Carmen Sallés, visando à segurança dos alunos
e da comunidade escolar, utiliza o sistema de biometria (identificação por intermédio da
digital) por meio de catracas. Todos os alunos novatos do 5º ano do Ensino Fundamental
até a 3ª série do Ensino Médio serão cadastrados, assim como os pais e/ou responsáveis
por trazer e buscar os alunos.
MATERIAL: Pedimos que nos ajudem na orientação dos nossos educandos, seus filhos, para
que cuidem de seu material escolar. Advertimos que não tragam objetos diferentes do
material solicitado. O Colégio não se responsabiliza por estes objetos trazidos pelo aluno.
ESTACIONAMENTO: O estacionamento em frente ao Colégio é para uso somente de
embarque ou desembarque. Solicitamos que haja colaboração por parte de cada um no
sentido de estacionar bem o veículo para não impedir a circulação. Pedimos aos pais dos
alunos do Infantil até o 5° ano do Ensino Fundamental que utilizem o estacionamento da
Paróquia São José Operário, onde poderão desembarcar com mais tranquilidade e
segurança.
BIBLIOTECA: Os alunos poderão fazer suas pesquisas no turno oposto ao das aulas. Para
isso, precisam de autorização por escrito da Coordenadora.

A COMUNICAÇÃO entre o Colégio e os responsáveis pode ser feita por meio da agenda, das
circulares, do e-mail, do telefone ou pelo site do Colégio – www.carmensalles.com.br.
RECUPERAÇÃO: O Regimento Escolar prevê recuperação semestral. Para os alunos do 3° ao
9° ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, há uma recuperação no final
do 1° semestre letivo e outra no término do ano letivo. A recuperação do final do 1°
semestre é opcional e será cobrada uma taxa por cada componente curricular. A
recuperação no final do ano, obrigatória, é oferecida ao aluno que não conseguir
aproveitamento para a aprovação. Para maiores esclarecimentos, os pais podem entrar em
contato com a Coordenação.
PROVA DE 2a CHAMADA: O Colégio estabelece o cronograma das avaliações e publica os
dias em que serão realizadas. Os alunos do 2° ano do Ensino Fundamental aos da 3a série
do Ensino Médio que, por motivo justificado, perderem uma ou mais provas poderão
realizá-las posteriormente. Para tanto, é necessário observar o seguinte: os responsáveis
deverão preencher a requisição da “prova de 2a chamada” na Tesouraria do Colégio e pagar
a taxa correspondente, mesmo em caso de ter atestado médico. Estará isento do valor da
taxa, mediante entrega de atestado médico comprobatório emitido por profissional da
saúde, o aluno que se ausentou por motivo de doenças infectocontagiosas e/ou que esteve
internado. As provas ocorrerão sempre no final de cada bimestre letivo, em dias e horários
definidos pela Coordenação. Esclarecemos que não serão aplicadas provas em dias
diferentes das datas definidas pela escola. Em hipótese alguma haverá uma 3ª chamada.
CALENDÁRIO ESCOLAR: Solicitamos aos responsáveis que, antes de marcar viagens,
verifiquem no calendário escolar as datas das provas e o período de recuperação, a fim de
evitar possíveis transtornos. Os calendários são diferentes para cada nível de ensino e estão
disponíveis no site do Colégio.
PONTUALIDADE: Contamos com a colaboração e a pontualidade de todos em relação ao
horário de entrada e também no horário de saída.
REGIMENTO ESCOLAR E PROPOSTA PEDAGÓGICA: Encontram-se disponíveis no site, para
consulta dos pais, por meio de senhas.
SENHAS PARA OS PAIS: Os responsáveis pelos alunos terão acesso ao FIAP (Ficha de
Acompanhamento Pedagógico) e à Central do aluno por meio de senhas, que poderão ser
retiradas na Secretaria do Colégio.
MANUAL DA FAMÍLIA: Nele, apresentamos parte da Proposta Pedagógica e do Regimento
Interno, da Missão, dos Valores e dos Princípios e, no aspecto prático, os serviços e as
normas de convivência. Portanto, solicitamos uma leitura atenta e cuidadosa e que o
guardem para futuras consultas. O manual foi entregue para os responsáveis no ato da
matricula. Caso alguma família não o tenha recebido, procure a Secretaria.
Reiteramos o nosso desejo de que este ano seja bem-sucedido e agradecemos a
todos pela parceria e que possamos cultivar a arte de conviver!
Que Maria Imaculada junto com Santa Carmen Sallés nos protejam e nos abençoem
ao longo deste ano letivo.
Atenciosamente,
Irmã Iracema Paes
Diretora Geral

Maria Anisail Alves
Diretora Pedagógica

