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INFORMES GERAIS PARA O INÍCIO DAS AULAS 

ALUNOS DE TODOS OS SEGMENTOS 

  
  

Prezadas famílias 
  
É com imenso prazer que damos as boas-vindas às famílias que se integram ao 
colégio este ano e àquelas que já fazem parte de nossa comunidade.   
  
Apresentamos a seguir informações importantes e atualizadas para o bom 
funcionamento da rotina diária dos alunos, das famílias e da escola.  
  
No portal www.somosanglo21-2018.com (senha: 2018anglo21), vocês 
encontrarão o Guia de Convívio geral e de cada segmento, em que estão 

disponíveis essas e outras informações operacionais. Da observação às Normas 
Regimentais do colégio e também às regras disciplinares dependem a 
convivência pautada pela ética e o bom clima de estudo para todos. Pedimos 
atenção a elas. 
  
Nosso projeto pedagógico privilegia o desenvolvimento da responsabilidade 

individual do aluno por seus estudos e o reconhecimento de suas habilidades e 
de seu potencial. Visa formar um aluno capaz de, por si só, orientar-se, 
aprimorar-se e expandir horizontes, intelectual e socialmente. É visando a um 
permanente estímulo à autonomia que solicitamos às famílias apoio e 
contribuição. Pedimos que incentivem seus filhos a conhecer, compreender e 
respeitar o colégio, conduta por eles tão mais naturalmente assumida quanto 

maior for o interesse dos pais por sua vida escolar, pelo acompanhamento do 
seu dia a dia e pela manutenção de uma via sempre aberta para o diálogo 
respeitoso.  
  
A diretora geral e os assistentes da Diretoria Pedagógica, as orientadoras 

educacionais e os coordenadores pedagógicos estão a postos para recebê-los, 
em entrevistas previamente marcadas, e auxiliá-los nos mais diversos assuntos, 
como o aproveitamento, a formação e o crescimento do aluno. Afinal, é com a 
efetiva colaboração de todas as partes que se estreita o vínculo indispensável 
entre a família e a escola. 
  

As aulas se iniciam amanhã, dia 31 de Janeiro, para todos os segmentos. 
  
1. Uniforme escolar  
  
Neste ano, a obrigatoriedade do uso do uniforme escolar foi incluída e aprovada 
no regimento interno do colégio (Artigo 56, inciso XIV). Dessa forma, em 2018, 
os estudantes devem vir para a escola trajando as peças obrigatórias do 
uniforme: camiseta, calça ou short e agasalho da escola.  

http://www.somosanglo21-2018.com/


  
A partir de 5 de fevereiro, o aluno que comparecer ao colégio sem o uniforme 

completo não poderá participar das atividades docentes. Ele será encaminhado à 
orientação, e sua família será avisada.    
  
Recomendamos que identifiquem as peças do uniforme com o nome do aluno, 
gravando-o ou bordando-o no avesso da peça. Isso facilita a busca em caso de 
perda e resguarda a identidade do aluno fora do ambiente escolar.  
  
Os uniformes estão à venda na loja da escola, localizada no andar térreo do 
prédio de Fundamental 2 e Ensino Médio.  
  
Horário de funcionamento da loja: de segunda a sexta, das 7h30 às 17h.  
  
2. Sanutrin 
  
Desde o dia 3 de Janeiro de 2018, nossa cantina e nosso restaurante estão 
sendo operados por uma nova empresa especializada em refeições para 
estudantes: a Sanutrin.  
  
Comunicamos que já estão disponíveis os cartões para a recarga, diretamente na 
cantina da escola. 
  
Lembramos que os cardápios dos segmentos são atualizados mensalmente no 
portal do colégio: https://www.somosanglo21-2018.com na aba de alimentação. 
(Senha: 2018anglo21) 
Item ”CARDÁPIO DO MÊS”. 
  
  
3. Horários de entrada e saída 
  
Educação Infantil 
Interidades  
Entrada: 7h45 | Saída: 12h 
Infantil 3 e 4  
Entrada: 7h30 | Saída: 12h30 
  
Integral 1 - Saída: 15h45 
Integral 2 - Saída: 17h30 
  

Fundamental 1 
Entrada: 7h30 | Saída: 12h30 
  
Integral 1 - Saída: 15h45 
Integral 2 - Saída: 17h30 
  
Fundamental 2 
Entrada: 7h30 | Intervalo almoço: das 12h às 13h | Saída: 15h (segunda a 
quinta); 13h (sexta-feira) 
  
Ensino Médio 
1° e 2° anos 
Entrada: 7h15 | Intervalo almoço: das 13h às 14h | Saída: 15h30 (segunda a 
quinta); 13h (sexta-feira) 

https://www.somosanglo21-2018.com/


3° ano 
Entrada: 7h15 | Saída: 13h 
Plantão: 14h às 18h (segunda a sexta) 
  
Importante: Solicitamos que os alunos cheguem pelo menos 5 minutos antes do 
horário marcado para o início das aulas. 
  
Saída de alunos: 

         O aluno poderá sair da escola, durante o período de aulas, somente 

acompanhado de pai, mãe ou responsável.  
  

         Saída de aluno com pessoa não credenciada somente será autorizada mediante 

apresentação de autorização por escrito dos pais ou responsáveis e de 
documento de identidade da pessoa que vier apanhá-lo. Pedimos muita atenção 
a esse item, para evitarmos situações de risco.  
  

         O aluno da Educação Infantil poderá ser retirado da classe pelos pais, pelos 

irmãos ou pelos responsáveis já credenciados na escola, aos quais lembramos a 

importância de não se atrasarem, a fim de que a criança possa ser entregue 
pelas próprias professoras.  

  
         O aluno do Fundamental 1 poderá ser retirado da classe por pai, mãe ou 

responsável, ou encaminhado até o portão.  
  

         Os pais de alunos do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio 

deverão aguardar seu filho ou sua filha na portaria 1 do colégio. 
  
Importante: Saídas antecipadas ou acompanhadas de responsável não 
identificado no formulário de autorização de saída enviado à escola, devem ser 
informadas por escrito para o e- mail para 
autorizacaodesaida@colegioanglo21.com.br. 
  
4. Parqueamento  
  
A escola conta com uma área de parqueamento, autorizada pela CET, para 

segurança no embarque e desembarque de nossos alunos e melhor organização 
do tráfego local.  
  
Ressaltamos que esta é uma área de circulação rápida, sendo proibido por lei de 
trânsito estacionar nela.  
  
A fim de apoiar e agilizar o embarque e desembarque dos alunos, solicitamos 
aos pais e responsáveis que evitem guardar mochilas no porta-malas do veículo. 
Caso queiram, nossos funcionários poderão ajudar na abertura da porta e no 
encaminhamento de seu filho ou sua filha até o inspetor de portão. 
  
Solicitamos a todos especial atenção e essas orientações e esforço em atende-
las.  
  
5. Enfermaria 
  
O Colégio Anglo 21 conta com o serviço de uma auxiliar de Enfermagem, para 

atendimento de pequenas ocorrências. As ocorrências emergenciais serão 
comunicadas aos responsáveis, e caso se julgue necessário o encaminhamento 

mailto:autorizacaodesaida@colegioanglo21.com.br


do aluno a uma unidade hospitalar, o responsável será acionado para 
acompanhá-lo. 
  
Em casos de tratamentos ministrados no período escolar, é necessária a 
prescrição médica. 
  
Horário de funcionamento da Enfermaria: o mesmo das atividades pedagógicas. 
  
Solicitamos que a Ficha de Saúde preenchida e assinada retorne como resposta a 
este e-mail ou seja entregue na escola, para uso da enfermaria. Segue anexa a 
esta mensagem a “Ficha de Saúde do Aluno”. 
  
6. Transporte escolar 
  
Para a comodidade de seus alunos, o colégio conta com perueiros parceiros, que 
trabalham com os alunos da escola desde a época do Colégio Doze de Outubro. 
  
Todos os carros atendem às normas de segurança estabelecidas pelo Código 
Nacional de Trânsito, e os profissionais estão devidamente habilitados para o 
serviço. No portal www.somosanglo21-2018.com/transporte (senha: 

2018anglo21), vocês encontrarão os contatos de todos os perueiros e a região 
que atendem.  
  
7. Carteira de Passe Escolar  
  
Alunos que já solicitaram carteira de passe escolar no ano passado devem 

verificar se o seu cadastro junto à SPTrans está correto (isso pode ser feito 
através do site www.sptrans.com.br) e, então, dirigir-se ao posto da SPTrans 
mais próximo de sua residência. Alunos que irão solicitar a carteira pela primeira 
vez deverão, primeiramente, dirigir-se à secretaria da escola, para a efetivação 
do cadastro junto à SPTrans. Após a homologação do cadastro, devem dirigir-se 

ao posto da SPTrans mais próximo e solicitar a carteira.  
  
Importante: O aluno precisa ter RG e residir a uma distância da escola maior que 
1 km.  
  
8. Atividades complementares  
  
As aulas complementares terão início no dia 7 de fevereiro. As inscrições podem 
ser realizadas clicando no botão abaixo: 
  
  

 
  
  
Horário da Secretaria Escolar 
Segunda a sexta, das 7h30 às 17h  
  
Horário da Secretaria Financeira 
Segunda a sexta, das 7h30 às 18h 
  

http://www.somosanglo21-2018.com/transporte
http://www.sptrans.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMdL3LgxMT62Pqfcd4nED4OJjSCW9XDTw7PQrBNq_w15yZbQ/viewform


Horário Loja de Uniformes 
Segunda a sexta, das 7h30 às 17h 
  
  
Desejamos a todos um ótimo ano!  
Direção Anglo 21 
  

Rua Comendador Elias Zarzur, 301  
Alto da Boa Vista – São Paulo  

Tel: +55 (11) 3878 6700 
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