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16- SETORES

É o núcleo que organiza, superintende e controla todas as atividades 

desenvolvidas no âmbito da Unidade escolar. Cumprindo e fazendo cumprir as 

leis, regulamentos, calendários e determinações superiores, visando garantir os 

objetivos do processo educacional.

16.2 – ADMINISTRATIVA/ TESOURARIA

Responsável pela administração da empresa Escola no âmbito 
contábil, fiscal e de pessoal, respondendo por assuntos econômicos e 
administrativos.

16.3 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
coordenacao@escolachacara.com.br

Área cujo trabalho se realiza em cooperação com a direção, 
professores, família e comunidade escolar.  Através do planejamento e da 
execução do trabalho docente, busca garantir a integração, unidade, 
experimentação e relacionamento dos conteúdos curriculares das diversas 
áreas com o cotidiano visando o prazer em aprender.

16.4 - SECRETARIA
 

A secretaria é o serviço responsável pela documentação dos alunos e 
da Escola. Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 08h às 
17h.

Observação importante: Os telefones da família devem estar sempre 
atualizados junto à secretaria da Escola para que eventuais comunicações 
sejam feitas com a devida rapidez.

17 - UNIFORME ESCOLAR

16.1 – DIREÇÃO PEDAGÓGICA
Rita Charneca  ritacharneca@escolachacara.com.br
Giovana Moreno giovanamoreno@escolachacara.com.br

Eunice Solange  

O uniforme é uma forma de igualar um grupo, não reduzindo o valor 
pessoal de cada um, mas sim auxiliando na identificação dos pertencentes ao 
grupo no sentido de união, proteção e igualdade de direitos. 

Nos dias frios, o aluno deverá utilizar o blusão do uniforme e, se 
necessário, outro agasalho de reforço poderá ser usado, desde que esteja por 
baixo do agasalho do uniforme.

Para evitar o extravio de peças do uniforme, pedimos para bordar o 
nome do aluno ou marcá-lo com caneta para tecido.

A falta do uniforme completo implicará na perda de pontos de sua 
nota de participação.

Para as aulas de Educação Física é obrigatório o uso de tênis com 
solado antiderrapante.

Para as aulas no Laboratório de Ciências é obrigatório o uso do jaleco.
Para estas aulas as meninas deverão estar de cabelos presos e não 

será permitido o uso exagerado de acessórios (pulseiras, brincos grandes, etc).

Bárbara Martins  barbaramartins@escolachacara.com.br
Onisia Oliveira  onisiaoliveira@escolachacara.com.br

eunicesolange@escolachacara.com.br












