Informativo nº 13/2019

São Paulo, 07 de março de 2019

EXAME MÉDICO ESCOLAR 2019
Senhores Pais ou Responsáveis,
Comunicamos que no dia 14/03/2019 (5ª. feira), haverá exame médico no Colégio
Palmarino Calabrez, durante o período de aula, para liberação de aulas práticas de Educação
Física e Recreação. Este componente curricular é obrigatório nas escolas assim como a
apresentação do atestado médico informando que o aluno está apto ou impossibilitado para
desenvolver atividades práticas. OS ALUNOS NÃO SÃO OBRIGADOS A REALIZAR O EXAME
NO COLÉGIO, porém, a apresentação do Atestado Médico original específico é obrigatório
à todos os alunos, desde Educação Infantil ao Ensino Médio.
O objetivo da obrigatoriedade é verificar, prevenir e assegurar o bem estar dos estudantes
quanto ao desenvolvimento e desempenho físico satisfatório, contribuindo para a manutenção da
qualidade de vida dos mesmos também no contexto escolar.
O custo deste exame é de R$ 35,00 (Trinta e cinco reais), que deverá ser pago à vista
e em dinheiro até 12/03/2019 (3ª. feira) na Secretaria do Colégio, com a ficha médica anexa
devidamente preenchida.
O médico responsável pelo exame será o Dr. Tay Il Kim, CRM 540343. O exame consiste
de avaliação básica da condição física, cardiológica, respiratória, dermatológica, ortopédica e
acuidade visual. Caso o aluno apresente alguma hipótese de defasagem em alguns dos itens,
especialmente no aspecto cardiológico e estrutura física, o médico encaminhará o mesmo para
avaliação especifica com especialista. Como medida preventiva, o estudante encaminhado à
especialistas pelo Dr. Tay II Kim, não participará das aulas práticas de Educação Física,
exceto como ouvinte até que seja apresentado o atestado médico específico que o libere sem
restrições às praticas físicas.

IMPORTANTE:
Esta ação integra as normas internas do Colégio Palmarino Calabrez, previstas e
estabelecida no Regimento Escolar vigente.
NÃO HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA PARA A REALIZAÇÃO
DO EXAME MÉDICO NO COLÉGIO.
Equipe Diretiva

