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Prezados Pais,
A fim de iniciar com tranquilidade o novo ano letivo, solicitamos que verifiquem
a inscrição dos seus filhos no Programa Sabin+Esportes&Cultura.
Observem, em seu protocolo de inscrição, se as modalidades e os horários
estão corretos. Em caso de dúvidas, pedimos que entrem em contato com a Coordenação
do Programa Sabin+Esportes&Cultura, pelo telefone 3712-0713, ramais 210 e 284.
O Programa Sabin+Esportes&Cultura é um privilégio exclusivo dos alunos e
pais de alunos do Sabin. Respeitando sempre as regras do programa e da prática
esportiva educativa, participem com alegria e disposição e aproveitem ao máximo as
oportunidades. As atividades serão iniciadas em 03/02, exceto para o 2° ano e para os
pais, cujas atividades começam em 10/02.
Bom ano a todos!
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INSCRIÇÃO
Alunos do Ensino Fundamental I
O aluno poderá inscrever-se em até 3 (três) modalidades, somente na sequência de
seu período de aula curricular, sendo 1 (uma) individual, 1 (uma) coletiva e 1 (uma) cultural,
desde que os dias e horários das atividades não coincidam  em nenhum dos dias.
Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
O aluno poderá inscrever-se em até 3 (três) modalidades, somente na sequência de
seu período de aula curricular, independentemente de serem individuais, coletivas ou culturais,
desde que os dias e horários das atividades não coincidam em nenhum dos dias.
Não será permitida a efetivação de duas inscrições na mesma atividade (mesmo que
os dias e horários não coincidam).
Para a atividade Programação e Robótica será oferecido um número limitado de vagas,
portanto, a opção pela atividade não garante a inscrição. Caso o número de interessados seja
maior que o número de vagas, realizaremos um sorteio para determinar os participantes. Além
disso, é desejável que os alunos de 8° e 9° anos interessados em participar do curso, já tenham
participado da atividade em anos anteriores, pois o trabalho dará sequência ao já realizado.
Aos inscritos que não tiverem cursado a modalidade anteriormente, ofereceremos uma aula de
imersão nos principais temas trabalhados no ano anterior.
Os alunos que participarem da atividade Programação e Robótica em 2020 e tiverem
frequência igual ou maior que 80% às aulas, terão vaga garantida na atividade para 2021 (desde
que a turma escolhida seja a mesma do ano anterior – mesmo dia e horário).
Os alunos que efetuarem a rematrícula fora do prazo estabelecido, não contarão com
a garantia da vaga (mesmo que tenham atingido a frequência mínima estabelecida) e entrarão
em lista de espera.
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Atividades para os pais:

Os pais poderão inscrever-se em 1 (uma) modalidade esportiva.
A inscrição deverá ser efetuada na Secretaria por meio da “Ficha de Inscrição do
Programa Sabin+Esportes&Cultura” até o último dia útil do mês vigente. Caso haja vaga na
atividade, a participação será autorizada para início imediato. Nas situações de reinscrição por
excesso de faltas, a inclusão na atividade será imediata, mediante a existência de vagas.
FREQUÊNCIA E CONTROLE DE FALTAS

O controle de frequência é essencial para o bom funcionamento do programa, pois
garante o desenvolvimento adequado das atividades para todos os inscritos e cria oportunidades
de inclusão de alunos/participantes que estão em listas de espera.

Caso o aluno se ausente das aulas, mesmo que por participar de outras atividades
internas que coincidam com as atividades do Programa Sabin+Esportes&Cultura (como
Programas de Adaptação, Módulos, Oficina de Produção de Texto, Programas Especiais de
Estudos, Aulas de Apoio, Recuperação do Trimestre, Saídas Pedagógicas, saídas para jogos
de outras atividades), o responsável pelo aluno deverá providenciar a justificativa da falta no
Programa Sabin+Esportes&Cultura.

É importante lembrar que a frequência é controlada por atividade. Por exemplo, o aluno
que, durante o mês, faltou duas vezes no Futsal, uma vez na Natação e outras duas nas aulas
de Teatro, continuará participando regularmente de todas as atividades, uma vez que o limite de
faltas não foi superado em nenhuma das modalidades.

Quando houver a falta do aluno/participante em qualquer das atividades em que esteja
inscrito, a sinalização da falta será indicada, na área Sabinnet, até o final do dia.

JUSTIFICATIVA DE FALTAS
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SUBSTITUIÇÃO DE ATIVIDADE

As falta indicadas na área Sabinnet ficarão disponíveis para justificativa até o último dia
do mês em que as faltas ocorreram.

A justificativa da falta deverá ser preenchida na área Sabinnet, na opção “Eventos”,
através de acesso com login e senha pessoal.

Não será possível a justificativa antecipada da falta .

Somente serão consideradas as justificativas preenchidas na área específica no
Sabinnet, não sendo aceitas as justificativas preenchidas em Formulário Físico (papel) ou
encaminhadas via e-mail à Coordenação do Programa Sabin+Esportes&Cultura.

Será de responsabilidade do aluno e de seus responsáveis verificar, periodicamente,
se há faltas pendentes e providenciar a justificativa.


A substituição de atividade deverá ser feita na Secretaria, por meio da “Ficha de
Inscrição do Programa Sabin+Esportes&Cultura”, preenchida e assinada pelo responsável.
Caso haja vaga na atividade, a participação será autorizada para o início imediato.
Caso não haja vaga disponível, inicialmente, o aluno/participante entrará em uma lista
de espera e necessitará aguardar o mês subsequente para a inclusão na atividade, mediante a
existência de vaga.

Enquanto não houver a liberação da vaga na atividade pretendida, o aluno/participante
poderá continuar frequentando as aulas da atividade a ser substituída.

EXCLUSÃO POR EXCESSO DE FALTAS

EQUIPES DE TREINAMENTO

Cada aluno/participante tem direito a duas faltas não justificadas por mês por atividade.

A partir da terceira falta injustificada, o aluno/participante terá sua inscrição cancelada
automaticamente no período do Fechamento das Listas.

A exclusão em determinada atividade também acarretará automaticamente a exclusão
no treinamento da mesma atividade.

Dada a exclusão, o aluno será comunicado pelo professor na primeira aula do mês
subsequente, e os pais serão informados via e-mail.

Os alunos que se destacarem em participação e desempenho durante as aulas do
Programa Sabin+Esportes&Cultura poderão ser selecionados para integrar a Equipe de
Treinamento, que participará, durante todo o ano letivo, de diversos eventos esportivos ou
culturais que reúnem importantes escolas de São Paulo.
Para integrar a equipe de representação da escola, é necessário que o aluno, além do
horário de atividades em que já está inscrito, participe de treinamentos extras. É obrigatória a
participação tanto nas aulas como nos treinos.

Caso o aluno opte por integrar a Equipe de Treinamento e os dias e horários dos treinos
coincidam com alguma outra atividade em que já esteja inscrito, ele deverá optar por uma das
atividades.

Os alunos da Equipe de Treinamento de 2020 deverão adquirir o uniforme oficial do
Colégio Albert Sabin. Para as modalidades esportivas coletivas podem ser gravados o nome e o
número de identificação do atleta. O uniforme poderá ser adquirido, sob encomenda, na loja de
uniformes.

Para que o aluno possa utilizar o transporte escolar para participar de jogos externos,
é imprescindível a apresentação da autorização, que será encaminhada com a circular de
convocação para o treinamento e é válida para todos os jogos do ano. Sem a autorização
assinada, o aluno não poderá sair para os jogos.


REINSCRIÇÃO
Caso o aluno deseje voltar a frequentar a atividade cancelada, a reinscrição deverá ser
feita na Secretaria. O retorno será imediato, mediante a existência de vaga.
CANCELAMENTO
O aluno/participante poderá desistir da modalidade em que está inscrito por meio
da “Ficha de Inscrição/Cancelamento do Programa Sabin+Esportes&Cultura”, que deve ser
preenchida e assinada pelo responsável. O cancelamento deverá ser efetuado diretamente na
Secretaria.
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ATIVIDADES PARA OS PAIS
Somente poderão participar do Programa Sabin+Esportes&Cultura pais dos alunos
regularmente matriculados no ano de 2020.

Sugerimos o uso de roupas confortáveis, adequadas à prática esportiva, além de
“meião” e caneleira nas aulas de Futsal, e joelheiras nas aulas de Voleibol.

Em dias de queda de energia, as aulas serão canceladas, e a informação estará
disponível no site do Colégio.

Lembramos que os alunos não podem ficar no Colégio enquanto seus pais/responsáveis
realizam atividades esportivas, uma vez que as Coordenações encerram suas atividades às 19h.  
UNIFORMES
É obrigatório o uso de uniforme do Colégio em todas as práticas do Programa
Sabin+Esportes&Cultura. Na falta do uniforme, o aluno será impedido de participar da atividade.
Esportes coletivos - uniforme de Educação Física do Colégio (camiseta, bermuda, short,
calça, tênis). Sugerimos, para maior segurança do aluno durante as aulas, o uso de “meião” e
caneleira nas aulas e treinos de Futsal, e de joelheiras nas aulas e treinos de Voleibol.
Judô - quimono (branco ou azul), faixa e sandália de borracha.

Natação - sunga ou maiô e touca do Colégio. O uso de óculos é facultativo. Sugerimos,
ainda, o uso de roupão e chinelos.

Ginástica Artística - meninas: collant do Colégio e cabelos presos / meninos: bermuda
e camiseta do Colégio e cabelos presos (quando longo).

Dança - meninas: calça e  camiseta do Colégio / meninos: calça de moletom ou bermuda
e camiseta do Colégio.

Ginástica Rítmica - collant de ginástica do Colégio, bermuda de cotton do uniforme de
Educação Física, sapatilha de ginástica rítmica (meia ponta) e cabelos presos.

Balé - collant do Colégio, meia-calça branca, saia azul, sapatilha branca e cabelos
presos (coque).

Coral, Projeto Voluntário e Xadrez - os alunos que representarem o Colégio em
apresentações e competições deverão adquirir o uniforme específico de cada modalidade.
Todas as peças de uniformes devem ser identificadas com o nome completo do aluno.
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INFORMAÇÕES GERAIS


Todos os alunos realizarão o exame dermatológico durante as aulas de Educação
Física ou de Natação. Aqueles que não o fizerem no Colégio só poderão participar das aulas
mediante atestado emitido por um médico de escolha da família e, até então, a ausência nessas
aulas será registrada como falta.

Em dias de chuva, as atividades que acontecem em espaços abertos serão transferidas
para as áreas internas do Colégio. Caso os responsáveis desejem retirar seus filhos antes
do término das aulas, será registrada a falta do aluno na atividade, devendo, o responsável,
providenciar a justificativa da falta.

Para as atividades de Teatro, Dança e Programação e Robótica, não serão aceitas
inscrições após o mês de março. Para a atividade de Coral, não serão aceitas inscrições após o
mês de maio.

A atividade de Espanhol tem custo adicional referente ao material didático utilizado.
Oportunamente, informaremos os valores.

A atividade de Teatro pode, eventualmente, ter um custo adicional referente ao figurino
para a apresentação das peças. Se houver, oportunamente serão informados os valores.

Os alunos matriculados no Teatro de Inglês serão avaliados pelos professores de Teatro
e de Inglês, para a identificação daqueles que têm o domínio mínimo da língua estrangeira para
exercer a atividade. Somente após a avaliação, a matrícula será confirmada.

Durante as aulas, não é permitida a permanência dos pais/responsáveis no ambiente.

Nas situações de mudança de período, a qualquer tempo, o aluno será matriculado na
atividade escolhida mediante a existência de vaga.

Mensalmente,   é   realizado o Fechamento das Listas do Programa
Sabin+Esportes&Cultura. Nesse momento, é efetuado o cancelamento das inscrições dos
alunos que não apresentaram a justificativa das faltas e a liberação das vagas disponíveis para
os alunos em lista de espera.
Nas semanas de avaliação do Ensino Médio, as aulas do Programa
Sabin+Esportes&Cultura serão suspensas para esses estudantes, de acordo com determinação
da Coordenação Pedagógica.
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PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA O PERÍODO DE ADAPTAÇÃO
  2º ano - Ensino Fundamental I
As atividades para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I terão início em 10
de fevereiro, uma semana após a abertura do Programa para os demais alunos.
Os professores do Programa Sabin+Esportes&Cultura serão encarregados de
acompanhar os alunos de suas salas de aula até as quadras, piscinas e demais ambientes
onde são desenvolvidas as atividades, até que eles se sintam seguros para, ao término das
aulas, deslocarem-se, com desenvoltura, pelo Colégio.
Os professores orientarão os alunos a respeito de suas atividades, destacando o
plano de aulas e o regulamento do Programa.
Os alunos do 2º ano que tiverem faltas apontadas durante o primeiro trimestre não
serão excluídos das listas nesse período de adaptação e, ainda, contarão com a orientação
específica de toda a equipe, além de receberem, na primeira semana de cada mês (fevereiro,
março e abril), um comunicado sobre o acúmulo de suas faltas.
A partir do mês de maio, o regime de controle de faltas passa a ser igual ao dos
alunos das demais séries, ou seja, não haverá aviso prévio da exclusão, pois espera-se que
tanto os alunos como seus pais já tenham se habituado a justificar suas faltas antes do final
de cada mês.        

www.albertsabin.com.br
facebook.com/ColAlbertSabin
instagram.com/ColAlbertSabin
Av. Darcy Reis, 1.901 • Pq. dos Príncipes
05396-450 • São Paulo, SP
Tel.: (11) 3712-0713 • Ramal 284

