
 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA PAIS E ALUNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este material encontra-se no site da escola www.escolasanti.com.br 

 



Aos Pais e Alunos do Santimais, 

 

Estamos felizes em tê-los conosco! 

A seguir, algumas orientações para pais e alunos sobre a dinâmica do            

nosso dia a dia. 

Pedimos que leiam atentamente. 

 

 

 

 
 

 

 

Caso tenham outras dúvidas, estamos à disposição para esclarecê-las. 

 

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTIMAIS 
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1. SANTIMAIS ACADEMIA 

 

ENTRADA E SAÍDA 

Santimais manhã: a entrada é pela recepção e os alunos são acolhidos no restaurante,              

ponto de encontro para a saída do transporte, conforme horários abaixo. Para os que não               

almoçam na escola, o horário previsto de chegada do transporte no retorno é 11h40.  

Santimais tarde: após o almoço, os alunos ficam no Espaço Santimais onde se             

concentram para a saída com o transporte. Aqueles que não almoçam na escola devem              

estar no local às 13h25. Na chegada à escola no final da tarde, as crianças deverão entrar                 

até o restaurante, acompanhadas por nossa equipe e esperar pelos pais ou responsáveis.             

Por motivo de segurança, elas não poderão ser retiradas pelos responsáveis ao descer das              

vans e só serão entregues no restaurante. 

 

TRANSPORTE 

As vans saem da escola, pontualmente, nos horários abaixo. Pedimos que todos sejam             

pontuais e cheguem à escola, 10 minutos antes do horário. 

Santimais manhã: saída - 8h20; chegada – 11h40, aproximadamente. 

Santimais tarde: saída - 13h30; chegada – 16h45, aproximadamente.  

Em caso de atraso, os pais poderão levar o aluno para a academia e identificar-se na                

recepção, que encaminhará o aluno para o local adequado. O aluno jamais deverá dirigir-se              

às atividades sozinho. 

 

UNIFORMES E LANCHE  

Os uniformes de cada modalidade (ballet, ginástica artística e tae-kwon-do) estão listados            

no site da escola. Até que sejam providenciados, os alunos devem ir para academia com               

roupa confortável para a prática esportiva. Os que vão à tarde deverão trazer esta roupa               

na mochila. 

No caso da natação, a academia fornece a touca, que deve ser usada em todas as aulas. O                  

maiô/ sunga e óculos devem ser providenciados pela família.  

As crianças têm um período reservado para o lanche na academia (período da manhã) e na                

escola, no retorno da academia (período da tarde). Por isso, devem trazer lanche para este               

momento (na mochila da academia). Sugerimos alimentos leves e nutritivos. 

 

O QUE LEVAR PARA A ACADEMIA: 

Os alunos devem levar para a escola uma mochila exclusiva da academia (pode ser de               

rodinha), separada da mochila com os materiais da escola e da lancheira. Estas ficam na               

escola.  

Os que estudam à tarde na escola devem ir para a academia vestidos com a roupa para a                  

primeira atividade, já com o maiô ou sunga por baixo da roupa.  

O que levar na mochila: 
● Uniformes/roupa adequada para realizar as atividades; 
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● Calcinha/cueca e meia; 

● Chinelo 

● Kit higiene – shampoo, condicionador (opcional), sabonete com saboneteira ou          

líquido, escova de cabelo ou pente, escova e pasta de dente; 

● Toalha; 

● Santimais manhã (alunos que estudam à tarde na escola). Além dos objetos acima,             

incluir uniforme da escola e tênis. 

● Santimais tarde (alunos que estudam de manhã na escola). Além dos objetos acima,             

incluir uma muda de roupa comum. 

 

IMPORTANTE: 

● Eventualmente, os pais podem ir à academia para assistir às aulas. Pedimos que             

comuniquem à escola com pelo menos um dia de antecedência para que possamos             

avisar a academia. A presença dos pais interfere na dinâmica das aulas e só deve               

acontecer em casos de necessidade. Contamos com a compreensão de todos! 

● Caso a família opte por buscar SEMPRE o aluno diretamente na academia, pedimos             

que preencham o formulário, enviado no email de confirmação de matrícula,           

registrando a sua escolha. Consideraremos que as pessoas autorizadas a retirarem as            

crianças são aquelas autorizadas na área restrita do site da Santi. Pedimos que             

estejam com o documento em mãos quando forem buscá-las. Caso o responsável não             

esteja presente na academia no horário previsto para a saída do grupo, às 16h15, o               

aluno deverá ser retirado na escola. 

A saída será feita na recepção da academia logo antes de acomodarmos as crianças              

na van para que possamos fazer o controle e garantir a segurança. Não será              

permitida a retirada das crianças de dentro da academia diretamente nos locais das             

atividades ou vestiários. 

● Os pais que porventura estiverem na academia para assistir as aulas de natação             

deverão permanecer nos locais específicos para isso. Pedimos que aguardem seus           

filhos fora do vestiário até que terminem o banho. A presença de mais adultos no               

vestiário prejudica a logística do Santimais e a segurança do grupo. Em casos             

excepcionais e acordados com nossa equipe, em que a mãe precisar entrar no             

vestiário, ela ficará responsável pelo banho e troca de seu filho. 

● TODAS as roupas, acessórios, mochilas, calçados e produtos de higiene pessoal           

devem ter o nome completo do aluno. Pedimos atenção ao conferir os pertences das              

crianças diariamente, e caso aconteça de esquecerem algum pertence na academia           

ou levarem para casa algo que não as pertença, avisem-nos o quanto antes para que               

possamos procurar e devolver. Quando avaliarmos oportuno, enviaremos e-mail de          

objetos perdidos, desde que os mesmos estejam devidamente nomeados. 

● Os alunos não devem levar para a academia, em hipótese alguma, brinquedos,            

figurinhas, cards ou outros objetos que não sejam necessários para a rotina das             

aulas. 

● Sugerimos que a comunicação sobre as atividades na academia seja realizada           

diretamente com a escola. No dia a dia, os profissionais da academia estão focados              

no trabalho e atenção aos alunos. Os pais poderão conversar com os professores da              

academia e coordenadores nos dias de eventos da academia. 
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2. SANTIMAIS ESCOLA 

 

ENTRADA E SAÍDA 

A entrada é realizada pela recepção. Os alunos devem chegar à escola 15 minutos antes do                

início da atividade e aguardar no restaurante.  

A saída também é pela recepção. Ao término de sua(s) atividade(s), os alunos ficam no               

restaurante. Pedimos que os pais venham buscar pelo menos 5 minutos depois do término              

da aula e não mais do que 20 minutos após o horário.  

 

UNIFORME E LANCHE 

Os alunos devem usar, preferencialmente, uniforme da escola enquanto estiverem na           

escola. Caso queiram, podem trazer mais uma camiseta para trocar após o almoço. 

Quem estiver na escola nos horários abaixo, terá 20 minutos para tomar lanche de manhã               

e à tarde, que poderá ser trazido de casa ou comprado na lanchonete (cantina): 

Manhã: 10h20 às 10h40 

Tarde: 15h05 às 15h25 

 

O QUE LEVAR PARA A ESCOLA 

Materiais das aulas do Santimais (se houver), lanche e camiseta para troca (opcional)             

numa sacola ou mochila - separada da mochila com os materiais da escola. Esta fica               

guardada enquanto estiverem em atividade. Alunos que almoçam conosco devem trazer           

escova e pasta de dente.  

 

INTERVALOS 

Enquanto não estiverem em atividade, os alunos ficam no Espaço Santimais, assistidos por             

profissionais da escola. Se quiserem, podem trazer algo para realizar durante este período,             

inclusive lição de casa (a partir do 1º ano), desde que não atrapalhe as demais atividades.                

Nós disponibilizamos jogos, gibis, papéis, giz de cera e outros materiais. Não é permitido o               

uso de jogos eletrônicos e celulares (alunos até 5º ano). Objetos de valor e grandes               

quantias em dinheiro também não devem ser trazidos para a escola. 

 

MATERIAIS 

Os materiais necessários estão listados no site da escola. 

 

TODOS OS PERTENCES DEVEM TER O NOME COMPLETO DO ALUNO! 

 

 

3. SANTIMAIS EQUIPE 

A equipe Santimais é criteriosamente selecionada. É também dimensionada para atender a            

quantidade de alunos inscritos nas atividades. Estamos à disposição para esclarecer           

dúvidas, caso seja necessário. 
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Durante as refeições, os alunos são acompanhados pelos nossos profissionais e pela equipe             

da Sodexo/Nutrical – empresa especialista na prestação destes serviços. 

Enquanto estiverem na escola e no transporte (percurso de ida e volta da academia), são               

acompanhados por nossos profissionais. Na academia, além dos profissionais da Santi, a            

Competition disponibiliza monitores responsáveis pelos nossos alunos durante as aulas e           

nas transições entre uma atividade e outra. 

 

4. SANTIMAIS ALIMENTAÇÃO 

A Sodexo/Nutrical, especializada em escolas e alinhada com os nossos projetos           

relacionados à sustentabilidade e alimentação saudável, é a empresa parceira responsável           

pelos serviços de alimentação na Santi. Clique aqui para acessar orientações para adesão             

ao almoço e/ou kit lanche, e informações sobre preço, formas de pagamento, cardápio e              

contato. Para segurança e organização das crianças, é muito importante que a família             

mantenha a escola informada sempre que houver qualquer alteração relacionada à           

frequência e/ou dias em que os filhos almoçam na escola. 

Os horários de almoço são organizados da seguinte forma: 

Santimais manhã: a partir das 11h40 

Santimais tarde: a partir das 12h05 

 

RESTRIÇÕES ALIMENTARES E ALERGIAS 

Informações sobre restrições alimentares e alergias deverão ser comunicadas,         

pessoalmente, para a monitora do Santimais, antes do primeiro almoço na escola e             

atualizadas, sempre que necessário. 

 

PAIS E ACOMPANHANTES  

O restaurante é aberto para pais e visitantes apenas às sextas-feiras. Pedimos que             

comprem o ticket com pelo menos um dia de antecedência. Entre 11h40 e 12h40, os               

alunos do Santimais têm preferência na ocupação dos lugares. Contamos com a sua             

colaboração. Nos outros dias, a presença de pais no restaurante se restringe ao horário de               

entrada e saída das crianças. 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

MATRÍCULAS E VAGAS 

As matrículas podem ser realizadas em qualquer época do ano, pelo site da Santi, com               

mesmo usuário e senha da área restrita. Serão sempre confirmadas pela secretaria, por             

conta do número limite de vagas.  

Antes de realizar a matrícula, os alunos têm a opção de participar de uma aula               

experimental. As aulas experimentais não podem ser assistidas pelos familiares, pois a            

presença de outras pessoas atrapalha a dinâmica. Para informações sobre o desempenho            

das crianças na aula, entre em contato com a equipe Santimais. 

Caso o curso desejado tenha atingido o número máximo de alunos, os interessados se              

inscrevem em uma lista de espera e são chamados, por ordem de chegada, assim que               

houver desistências. 
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A cada ano, todos os alunos devem ser rematriculados no Santimais para garantir a vaga               

para o ano seguinte. A secretaria envia um comunicado com as datas de rematrícula e os                

alunos que já frequentam os cursos ou estão em lista de espera têm preferência no               

preenchimento das vagas. 

Para que cada curso aconteça é necessário um número mínimo de alunos inscritos. Caso              

não haja número mínimo, a turma não será aberta ou será encerrada a qualquer momento               

do ano. O número de alunos por turma é limitado. 

 

PAGAMENTO 

O boleto para pagamento da primeira mensalidade será encaminhado por e-mail alguns            

dias após a confirmação da matrícula e ficará disponível na área restrita do site da Santi,                

podendo ser acessado a qualquer momento. A cobrança no mês da matrícula nos cursos do               

Santimais é pro rata e inclui a aula experimental, quando realizada.  

 

DESISTÊNCIAS 

Os desligamentos ocorrem sempre no 1º dia do mês. Desistências devem ser solicitadas             

diretamente pelo site da escola, na área de matrícula do Santimais, até o 20° dia do mês                 

anterior ao desligamento. Serão devidas todas as aulas até o final do mês que antecede o                

desligamento. 

 

ADAPTAÇÃO 

Cada criança tem o seu tempo de adaptação e sua forma peculiar de se comportar frente à                 

inserção em novas atividades. Sugerimos que os alunos do T4 iniciem gradativamente as             

atividades no Santimais, respeitando o tempo necessário para a adaptação. Iniciar muitas            

atividades ao mesmo tempo, almoçar na escola e estar na companhia de adultos até então               

pouco conhecidos, pode ser um desafio muito grande para os pequenos. 

Vale ressaltar que mesmo que a família opte por não enviar as crianças nos primeiros dias, 

a matrícula precisa ser feita com antecedência para garantirmos a vaga. 

 

COMUNICAÇÃO 

Recados para os profissionais Santimais devem ser encaminhados pela caderneta/agenda          

do aluno em nome da Equipe Santimais.  

O Santimais não tem encontros previstos entre pais e professores e nem relatórios             

individuais sobre os alunos. Caso a escola sinta necessidade, entrará em contato com a              

família para abordar assuntos relevantes sobre o aluno. Caso as famílias desejem, também             

poderão pedir informações sobre o desenvolvimento dos alunos ou esclarecer quaisquer           

dúvidas, diretamente com a monitora ou coordenação do Santimais.  

Eventualmente algumas produções são enviadas para casa assim como materiais digitais           

são compartilhados. 

O Festival Extracurricular é uma boa oportunidade para conhecer o trabalho realizado ao             

longo do ano. 

 

FESTIVAL EXTRACURRICULAR SANTI 

Ao final do ano, a fim de realizar um fechamento das atividades extracurriculares da Santi,               

que acontecem no SantIntegral (T2 e T3), Santimais (T4 ao 5° ano) e ConexãoSanti (6° ao                

9° ano), realizamos o Festival Extracurricular. Durante aproximadamente uma semana,          
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incluindo um Sábado, organizamos diversos eventos, incluindo apresentações de teatro,          

música, aulas abertas com pais e filhos, oficinas, apresentações e exposições de trabalhos             

realizados ao longo do ano, em diferentes espaços da escola. Acesse aqui o calendário e               

confira quando será. 
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https://escolasanti.com.br/content.php?Categ=2&contentID=34

