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APRESENTAÇÃO 

 

Caro(a) aluno(a), estamos felizes em recebê-lo(a) neste início de ano letivo que 

traz consigo novos desafios a serem superados, novas alegrias a serem 

vivenciadas. 

Queremos ajudá-lo(a) a construir um futuro promissor como cidadão deste nosso 

grande país. Para isso, é necessário que caminhemos juntos, razão e emoção, 

experiência e ousadia juvenil, uníssonos na conquista de um país mais justo. 

Confiamos em você. 

Para não deixar que o elo fundamentado nos valores que a família ensina e nós 

reforçamos em nosso convívio, se quebre, apresentamos este guia que trata das 

normas gerais da nossa, da sua Escola. Aqui você encontra nossa rotina, normas 

disciplinares, seus direitos e deveres, sistema de avaliação e regras de 

funcionamento, com o objetivo principal de vivenciar uma educação plena, que alia 

as mais diversas habilidades e conhecimentos a um saber permeado por valores 

éticos e morais, decisivos para uma vida realizada e feliz. 

 

BOM ANO LETIVO E FELIZ CAMINHADA! 
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Mensagem à família 

 

Na educação de nossos filhos 

Todo exagero é negativo. 

Responda-lhe, não o instrua. 

Proteja-o, não o cubra. 

Ajude-o, não o substitua. 

Abrigue-o, não o esconda. 

Ame-o, não o idolatre. 

Acompanhe-o, não o leve. 

Mostre-lhe o perigo, não o atemorize. 

Inclua-o, não o isole. 

Alimente suas esperanças, não as descarte. 

Não exija que seja o melhor, peça-lhe para ser bom e dê exemplo. 

Não o mime em demasia, rodeie-o de amor. 

Não o mande estudar, prepare-lhe um clima de estudo. 

Não fabrique um castelo para ele, vivam todos com naturalidade. 

Não lhe ensine a ser, seja você como quer que ele seja. 

Não lhe dedique a vida, vivam todos. 

Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha. 

E, finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra... 

Ensina-lhe a viver sem portas. 

Eugênia Puebla 
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VISÃO – O futuro do Brasil passa pela educação, que é a força motriz das 

transformações qualitativas. 

 

MISSÃO – Educar para construir um Brasil melhor, uma sociedade mais participativa 

e solidária, em que cidadãos conscientes são agentes de sua própria história.  

 

PRINCÍPIOS 

1. Disciplina, como forma de alcançar o desenvolvimento pessoal em todos os 

níveis: cognitivo, emocional e social. 

2. Excelência no ensino, como instrumento de transformação pessoal e 

social, visando uma educação para a vida. 

3. Comprometimento Social, mediante vivência de práticas de solidariedade 

que estimulem a sensibilidade e a valorização da vida. 

4. Ética, como exercício consciente de direitos e deveres no comportamento 

pessoal e coletivo, respeitando os ideais de convivência democrática. 

5. Religião, baseada na existência de um Deus soberano e no respeito ao livre 

arbítrio, para assumir ou vivenciar sua fé. 

6. Parceria Escola e Família, com papel decisivo no equilíbrio emocional, 

social e acadêmico do(a) aluno (a). 

 

DIREITOS DO ALUNO – a garantia de uma melhor aprendizagem. 

1. Ambiente de estudo adequado – encontrar na Escola ambiente 

adequado de estudo, respeito, disciplina e amizade. Este ambiente é 

zelado por todos os funcionários da Escola.  

 

2. Orientação – receber assistência educacional de acordo 

com suas necessidades, dentro do âmbito de atuação da 

Escola, para sua formação moral através da: 

a) Direção. 

b) Coordenação pedagógica. 

c) Coordenação de esportes. 

d) Serviço de orientação psicológica e fonoaudiológica. 

e) Biblioteca, secretaria e tesouraria. 

 

3. Aulas – ter aulas ministradas por professores competentes, 

assíduos, pontuais e idôneos. 
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4. Proteção – todos os alunos (as) são tratados(as) igualmente com respeito 

e dignidade  para sua proteção, tanto física como moral. A Escola procede 

à vigilância de todas as suas dependências.  

 

5. Tratamento – Todo (a) aluno(a) tem o direito de ter de seus colegas, 

professores e funcionários, tratamento cordial. 

Em caso de desentendimentos, são ouvidas as partes em atrito, separadas 

ou conjuntamente e tomadas as medidas cabíveis, a fim de que a 

amizade, o respeito e a paz possam permanecer sempre no ambiente 

escolar. 

O aluno que se sentir lesado em seus direitos, por colegas ou qualquer 

pessoa da escola, deve apresentar reclamação à sua coordenação. Em 

casos mais graves, se achar necessário, poderá recorrer à Direção. 

6. Resultados de avaliação - Receber todas as avaliações e atividades 

escolares corrigidas e com as respectivas notas, bem como ser informado 

de seus erros e acertos. 

O(a) aluno(a) tem o prazo de 5(cinco) dias úteis, após ter recebido a nota, 

para requerer a revisão das avaliações ou correção de pontuação. 

7. Comunicação – O principal instrumento de contato entre Escola e família 

é a agenda do aluno, por isso ela deve fazer parte de seu material diário. 

Os contatos podem ser feitos também, através de informativos, e-mail, 

telefone e/ou celular, e entrevistas pessoais (previamente marcadas), 

respeitadas as ocasiões e necessidades de cada caso.  

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO – para um convívio pacífico e relacionamentos 

saudáveis. 

1. Horário Escolar 

Fundamental II -  do 6º ao 8º ano 

Matutino: das 7h às 11h30  - 2x na semana 

      7h às 12h20   - 3x na semana 

Vespertino: das 13 às 17h30  - 2x na semana 

                        13 às 18h20  - 3x na semana 
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Fundamental II -  9º ano 

Matutino: das 7h às 11h30  - 1 x na semana 

               Das 7h às 12h20 – 4 x na semana 

               Das 13h às 17h30 – 1 x na semana 

 

 

Ensino Médio - 1º  ano  

Matutino: das 7h às 11h30  - 2x na semana 

    7h às 12h20  - 3x na semana 

Vespertino: das 13 às 18h20  - 2x na semana 

Ensino Médio – 2º ano 

Matutino: das 7h às 11h30 – 2x na semana 

                     7h às 12h20 – 3x na semana 

Vespertino: das 13h50 às 16h40 – 2x na semana 

                         13h às 17h30 – 2x na semana 

 

Ensino Médio - 3º ano  

Matutino – das 7h às 11h30 – 5x na semana 

Vespertino – das 13h às 17h30 – 5x na semana 

 

2. Rotina escolar – (entrada, permanência em sala, intervalo e saída). 

2.1. Os horários estipulados devem ser rigorosamente respeitados;  

2.2. O tempo de tolerância para a entrada é de 15 minutos; 

2.3. A coordenação encaminhará para a sala de aula, os alunos em atraso, após 

transcorridos os quinze minutos de tolerância; 

2.4. Caso o(a) aluno(a)  chegue após os 15min de tolerância,  ele(a) entrará na 

2ª aula, mediante justificativa dos pais ou responsáveis;  
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2.5. Caso o(a) aluno(a) necessite sair antes do término das aulas, os pais devem 

enviar à coordenação um comunicado, por escrito e assinado; 

2.6. O limite para atrasos após o tempo de tolerância (15 minutos), é de 03 por 

bimestre. Excedendo esse limite, a família será informada e o aluno, se 

atrasado, receberá advertência na agenda e ficará suspenso do 1º tempo de 

aula, na biblioteca; 

2.7. O(A) aluno(a) deve permanecer em sala na troca de professores. Quando 

estiver fora da sala, sem permissão, será encaminhado à coordenação para a 

devida orientação e registro; 

2.8. A saída da Escola, antes do horário normal, somente é permitida com o 

comunicado dos pais e autorização da coordenação. 

 

3. Faltas – Evite-as, pois todas as aulas são importantes. 

É, portanto, fundamental que o(a) aluno(a) falte o mínimo possível e somente por 
causas sérias, tendo o cuidado de informar à Escola, a fim de que sua justificativa 

seja registrada na  ficha individual. 
Caberá ao aluno faltoso, solicitar o conteúdo e as atividades dadas em sala de aula, 

aos professores e colegas. 
Em caso de doença, apresentar atestado médico. Sendo doença infecciosa, o médico 

deverá atestar a liberação do retorno. 

4. Faltas às avaliações 

Caso o aluno falte a alguma avaliação imediata e/ou prova bimestral, poderá realizar 

a 2ª chamada mediante apresentação de atestado médico e/ou justificativa dos pais, 

no prazo de 48 horas. Somente a apresentação de atestado médico dentro do prazo 

regulamentar exime o aluno do pagamento de taxa. Para as demais justificativas, 

haverá a cobrança regular da taxa, a ser paga na Tesouraria da Escola quando do 

requerimento em questão. A segunda chamada será agendada pela coordenação. 

 

5. Uniforme - O uso obrigatório do uniforme completo, está previsto no 

regimento escolar e acordado no contrato de adesão. 

Na falta de qualquer uma das peças do uniforme, o(a) aluno(a) deverá apresentar à 

coordenação uma justificativa do responsável. As justificativas não devem exceder a 2 

(duas) ocorrências no bimestre. Excedendo o limite, o aluno não poderá entrar na 

Escola até que esteja completamente uniformizado. 
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Fundamental II 

 Uso diário: calça jeans azul escuro (sem detalhes ou rasgos)  e camiseta de 

uniforme do  Fundamental II (bege),   tênis PRETO, meia BRANCA ou sandália 

tipo papete (solado de borracha) preta;  

 Educação Física: bermuda (suplex feminino)/(tactel masculino)ou calça de tactel 

verde, e camiseta do uniforme diário, tênis PRETO, meia BRANCA;  

 Uniforme de frio: casaco da escola (verde). 

 O uniforme de frio deve sobrepor outros casacos 

Ensino Médio  

 Uso diário: Calça jeans azul escuro (sem detalhes ou rasgos), camiseta do 

Ensino Médio; 

 Educação Física 1º e 2º ano: bermuda (suplex feminino)/(tactel masculino)ou 

calça de tactel azul, e camiseta do uniforme diário, tênis PRETO, meia BRANCA;  

 Uniforme de frio: casaco do Ensino Médio. 

 É proibido o uso de chinelos e sapatos/sandálias de salto. 

 O uniforme de frio deve sobrepor outros casacos. 

 

6. Material didático e tarefas – É o seu 

instrumento de trabalho. 

O(a) aluno(a) deve apresentar-se 

diariamente com material didático necessário 

às aulas e com as tarefas escolares 

realizadas. A falta do material resulta no 

encaminhamento do(a) aluno(a) à 

coordenação para as devidas orientações e 

registros. O aluno não permanecerá em sala 

de aula sem o material necessário para a 

aula e estará sujeito à advertência na 

agenda. 

A falta das tarefas é anotada pelo professor 

da disciplina na agenda do(a) aluno(a), com 

solicitação de ciência dos pais ou 

responsáveis. 

Deixando de apresentar tarefa de uma 
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mesma disciplina, por três vezes, durante o bimestre, o(a) aluno(a) é advertido 

por escrito pela coordenação. Três advertências consecutivas, resultam em 

suspensão de um dia, na participação das atividades escolares, em sala de aula. 

7. Zelar por sua saúde   

É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas, isotônicos, tereré, 

chimarrão e cigarros nas dependências da Escola. O descumprimento desta norma 

implica nas sanções máximas previstas no Regimento da Escola. 

8. Zelar pelo patrimônio da Escola   

O espaço escolar é de uso coletivo e como tal deve ser preservado. 

O(a) aluno(a) deve colaborar no zelo pelo patrimônio da Escola, evitando rabiscos 

e danos ao material. Caso isso ocorra, além da advertência ou suspensão, 

aplicadas de acordo com a gravidade do fato, ele(ela) será responsável pelo 

conserto ou reposição dos objetos danificados. 

 

9. Postura em sala de aula  

A postura correta em sala evita danos à coluna 

e colabora para um bom acompanhamento da 

aula.  O(a) aluno(a) deve, ainda, respeitar a 

distribuição das carteiras de acordo com o 

mapa de sala, que é revisto bimestralmente. 

Cabe somente ao professor padrinho da turma, 

fazer qualquer alteração durante o bimestre. 

10. Disciplina – Ela é a base para 

desenvolver todo seu potencial e alcançar seus objetivos.  

ORGANIZE-SE para: 

 Devolver os comunicados assinados pelos pais ou responsáveis. 

 Obedecer às datas e horários das avaliações. 

 Durante as aulas: evitar conversas, brincadeiras ou quaisquer  atitudes 

que prejudiquem o seu rendimento ou do colega. 

 Respeitar professores, funcionários e colegas. Não são permitidos 

grosserias, palavrões ou gestos 

indecorosos. 

 Em sala de aula, manter o celular 

desligado e dentro da mochila. 
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 Acatar decisões tomadas pela direção, equipe técnica e docente, 

relacionadas ao bom andamento da vida escolar. 

 Manter a agenda atualizada e, em caso de extravio, informar à 

coordenação e adquirir outro exemplar. 

 

11. Participação em sala de aula 

Participar das aulas com perguntas, comentários e curiosidades pertinentes ao 

assunto que está sendo visto, faz a diferença em seu aprendizado. 

    No entanto, não são aceitas atitudes desrespeitosas tais como: 

 Uso de aparelho sonoro ou de comunicação. 

 Celular ligado. 

 Leituras que não estejam relacionadas 

com a aula em curso. 

 Dormir na sala (em caso de algum 

problema de saúde ou fato que 

justifique tal procedimento, o 

responsável deve reportá-lo à 

coordenação, para acompanhamento). 

 Usar boné e óculos escuros em sala de 

aula. 

 Lanchar em sala de aula. 

 Fotografar e/ou filmar as aulas ou fatos 

ocorridos nas dependências da Escola 

sem a autorização da coordenação ou direção. 

 

12. Aulas extras ou de campo   

Elas são um recurso a mais para o aprendizado. 

São válidos todos os procedimentos descritos neste manual, para as aulas extras e 

de campo e nestas ocasiões, o(a) aluno(a) deve estar devidamente uniformizado. 

Não será permitida a presença de pais e/ou responsáveis durante as aulas extras 

ou de campo. 

 

13. Postura ética nas avaliações  

É no ato educacional que se fixam os valores éticos do(a) aluno(a). 

O(a) aluno(a) que for flagrado(a) colando, tentando colar, usando celular e/ou 

facilitando tais atitudes durante uma avaliação, tem a avaliação zerada e é 
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encaminhado à coordenação que tomará as devidas providências e informará aos 

pais ou responsáveis. 

 

14. Objetos perdidos  

Todo objeto encontrado no recinto escolar, que estiver devidamente identificado, é 

prontamente devolvido ao aluno. Não havendo identificação, os objetos são 

encaminhados à secretaria da Escola, para o setor de achados e perdidos. 

Recomendamos que não tragam para a Escola materiais alheios ao processo ensino-

aprendizagem e/ ou de alto valor aquisitivo, pois não nos responsabilizamos pela  

perda. 

 

SANÇÕES DISCIPLINARES – Indisciplina é toda ação que vai além do limite do 

respeito à liberdade do outro. Indisciplina é, fundamentalmente, falta de respeito ao 

outro, ao patrimônio, às instituições. 

A disciplina escolar como conjunto de normas e convivência social deve ajudar a 

cultivar e reforçar os valores da pessoa e da comunidade. Possibilita ainda o 

crescimento, o bem-estar e o melhor relacionamento entre os membros da Escola e 

ajuda no exercício de liberdade responsável.  

Quando a Escola, após um trabalho de orientação educacional, com o apoio da 

família, não conseguir resposta satisfatória do(a) aluno(a), procederá à aplicação das 

sanções previstas no Regimento Escolar. 

A mudança de turno ou turma poderá ser utilizada como medida pedagógico-

educativa, a qualquer tempo. 

É responsabilidade do aluno apresentar aos pais a agenda escolar com os registros 

efetuados. 

 Advertência - A primeira advertência ao aluno(a), como ato educacional, será 

feita oralmente, pelo coordenador, que fará o registro em ficha individual. 

Havendo reincidência, é feita advertência por escrito, na agenda, e o aluno fica 

responsável por trazê-la assinada com ciência dos pais ou responsáveis. 

 Suspensão – será aplicada ao aluno(a) que apresentar comportamento 

indevido, infringindo as normas disciplinares e tiver recebido sua terceira 

advertência por escrito. 

 Termo de responsabilidade – Preencherão este termo o responsável e o(a) 

aluno(a) suspenso(a). O Termo de responsabilidade implica o comprometimento 
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do aluno em sua melhoria educacional. O aluno passa a ter um maior 

acompanhamento pelo professor, coordenador e família. 

 Suspensão automática – o(a) aluno(a) que cometer qualquer falta grave, 

prevista no Regimento interno, será suspenso automaticamente. 

 Transferência – Nos casos em que a inadaptação do(a) aluno(a) às normas 

regimentais comprometer e/ ou prejudicar o direito coletivo, a família será 

cientificada e orientada a buscar um outro estabelecimento de ensino, visando 

sua melhor adaptação. Este procedimento poderá ocorrer em qualquer época do 

ano. 

 Atos de indisciplina passíveis de advertência:  

 Não trazer material didático. 

 Não apresentar tarefa de uma mesma disciplina, por três vezes no 

bimestre. 

 Manter celular ligado na sala de aula. 

 Desrespeitar ou ofender qualquer pessoa no recinto escolar. 

 Desrespeitar o espaço coletivo, inclusive com conversas excessivas. 

 Estar fora de sala sem autorização. 

 Atos graves de indisciplina passíveis de suspensão: 

 Mexer em objetos alheios. 

 Falsificar a assinatura dos pais e/ou responsáveis. 

 Usar ou portar bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de drogas nas 

dependências da Escola. 

 Agredir fisicamente a qualquer pessoa dentro da Escola. 

 Lesar a infraestrutura da instituição. 

 Portar qualquer tipo de arma, de fogo ou branca, nas dependências da 

Escola. 

 Praticar bullying. 

 Fotografar e/ou filmar nas dependências da Escola sem prévia autorização 

da coordenação ou direção. 

 Postar na internet, sem prévia autorização, fotos e/ou filmagens feitas 

dentro da Escola, que exponham alunos, professores, técnicos ou 

colaboradores. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

Como expressão do resultado da avaliação do rendimento escolar no Ensino 

Fundamental e Médio, é adotado o sistema de números inteiros, na escala de 0 (zero) 

a 10 (dez), permitindo-se, nas médias bimestrais, centesimais. 

O arredondamento é feito somente nas médias semestral e anual, observando-se os 

seguintes critérios: 

 Os centesimais de 01 a 24 serão arredondados para o número inteiro 

imediatamente inferior. 

 Os centesimais de 25 a 74 serão substituídos pelo centesimal 50. 

 Os centesimais de 75 a 99 serão arredondados para o número inteiro 
imediatamente superior. 

 

 

Instrumentos avaliativos 

 AI – Avaliações Imediatas: 

 são aplicadas ao término de cada conteúdo; 
 valem de zero a nove; 

 ocorrerão, no mínimo, três Ais no bimestre, por disciplina; 
 havendo mais de três avaliações imediatas no bimestre, será 

desconsiderada a nota mais baixa; 
 os trabalhos enviados como avaliações imediatas devem respeitar o prazo 

de entrega. Após a data de entrega, o aluno terá apenas 24 horas para 

entregá-lo, com a nota máxima 6,0. 
 Tarefa: compõe a média mensal (MM) e vale até 1,0 (um) ponto. 

 PB – provas bimestrais. Valem de 0 (zero) a 10 (dez). 
 SM – simulados. Valem de 0 (zero) a 9,0 (nove), exceto para o 3º ano do 

Ensino Médio. 

 

Fórmula da Média Mensal 

 

𝑀𝑀 =
𝐴𝐼1 + 𝐴𝐼2 + 𝐴𝐼3 + 𝐴𝐼4…𝐴𝐼𝑁

𝑁 − 1
+ 𝑃𝑇 

 

𝑁 ≥4   /  𝐴𝐼 ≤ 9,00  /  𝑃𝑇 ≤ 1,00 

Legenda 

MM Média Mensal 
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AI  Avaliação Imediata 

N  Número de avaliações 

PT- Ponto de Tarefa 

 Ensino Fundamental – 6º ao 8º ano 

Obs: No segundo e no quarto bimestre tem simulado (SM). 

O SIMULADO (SM) EQUIVALE A UMA  AI. 

 Não há segunda chamada para simulado. 

 

 9º ano e Ensino Médio 

9º ano e Primeiro ano – 1(um) simulado (SM) por bimestre. 

SM é igual a AI, mas não é dispensado se for a menor nota. 

 Não há segunda chamada para simulado. 

Segundo ano – 2(dois) simulados (SM) por bimestre. 

Se houver mais de um simulado, a menor nota de simulado é dispensada e a outra 

entra no cálculo da média mensal (MM), como AI não dispensável. 

 Não há segunda chamada para simulado. 

 

Terceiro ano – 3(três) simulados por bimestre e avaliações imediatas. 

Todos os simulados têm valor de AI e a menor nota, sem distinção  ( AI ou simulado), 

é dispensada. 

Para o Terceiro ano do Ensino Médio, as provas bimestrais são simulados modelo 

ENEM, com mesmo horário (tempo) de realização e modelo de prova. 

Obs: As disciplinas de REDAÇÃO e FILOSOFIA  têm nota máxima 10,0 (dez) de 

Avaliação Imediata(AI) e não tem ponto de tarefa(PT). 

 

 

Fórmula da Média Bimestral  

MB = MM + PB                    MM – Média Mensal 

                2                        PB – Prova Bimestral 
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Fórmula da Média Anual:  

 

MA = 1OB + 2O B+ 3O B + 4O B  ≥  6,0          MA = Média Anual 

4                                       B = Bimestre 

 

 A recuperação será oferecida para os alunos que não atingirem média 

semestral, igual ou maior que seis, em quaisquer áreas de conhecimento ou 

disciplinas, no período de recesso escolar entre o 1º e 2º semestres do ano 

letivo e está previsto no calendário escolar. 

Somente terá direito à recuperação, o aluno que concluir o semestre letivo. 

        Não há segunda chamada para a recuperação. 

 

Fórmula para a Média de Recuperação: 

  MR =  MS + NR                         MR = Média de Recuperação 

      2                                     MS = Média Semestral 

                                                 NR = Nota Recuperação 

 Nos casos em que a Média de Recuperação for inferior à Média Semestral, 

para o cômputo da Média Anual será utilizada a Média Semestral. 

 

Fórmula para a Média Final com exame:  

                                                        MA = Média Anual 

MF =  MA x 2 + NE x 1   ≥  5,0   MF = Média Final 

                            3                    NE = Média de Exame 

 O aluno, com aproveitamento anual inferior a 6,0, e com frequência igual 

ou superior a 75% da carga horária anual, terá direito de participar dos 

exames finais em até 70% (setenta) das áreas de conhecimento ou 

disciplinas oferecidas na matriz curricular, referente a seu segmento, 

estabelecida no Regimento Interno. 
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 As áreas de conhecimento de Língua Estrangeira Moderna Espanhol, 

Educação Física e Arte não entrarão no cômputo dos 70% (setenta) das 

áreas de conhecimento para o Exame Final. 

 Considerar-se-á reprovado o aluno que não conseguir média ≥ que 5,0 

após o exame final, na escala de notas adotada por esta Escola. 

 

Aplicação de Reposição – as avaliações de reposição, de acordo com a legislação 

em vigor, acontecerão, sem custo, nos seguintes casos: doença com atestado médico, 

luto, casamento, convocação para atividades cívicas ou jurídicas e impedimentos por 

causas religiosas. 

 

2ª chamada – nos casos de faltas às avaliações imediatas e/ou provas bimestrais 

com justificativas não previstas na legislação, o aluno poderá solicitar 2ª chamada, 

desde que obedecido o prazo de 48h, estabelecido no Regimento Interno e paga a 

taxa correspondente, na tesouraria da Escola. 

A responsabilidade da solicitação da avaliação de reposição e/ou 2ª chamada é da 

família, e a ausência do aluno, em ambos os casos, implicará na não atribuição de 

nota na avaliação a ser reposta. 

As provas de 2ª chamada serão compostas de cinco questões discursivas.  

Para os simulados, provas de recuperação e exame, não há segunda chamada, sob 

nenhuma justificativa. 

Não há antecipação de avaliações imediatas, provas bimestrais, recuperação, exame e 

simulados. 

 

RESPONSABILIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS - participar da vida escolar 

do filho(a), acompanhando o desenvolvimento das atividades escolares e o 

desempenho na aprendizagem, faz toda a diferença no seu sucesso agora,  sendo 

estudante, e mais tarde, como profissional. 

A Escola proporciona momentos especiais para que essa inteiração aconteça e, para 

tanto, é imprescindível a participação dos pais nos encontros e reuniões, bem como 

nas palestras oferecidas pela Escola de Pais EGO. 

A verificação da agenda escolar do aluno pelos pais, diariamente, é fundamental. 
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A participação da família contribui efetivamente: 

 Para dar condições ao(à) aluno(a) para que o desenvolvimento de sua 

aprendizagem seja satisfatório. 

 Para que o aluno(a) desenvolva o senso de responsabilidade, sendo pontual, 

assíduo, traga seu material didático e venha devidamente uniformizado(a) para 

a Escola. 

 Para que os prazos estabelecidos pela Escola sejam cumpridos, inclusive nas 

inscrições para participação em atividades extraclasse e ou eventos festivos. 

Os pais ou responsáveis devem ainda: 

 Consultar boletim, avaliação e inteirar-se do desempenho do(a) aluno(a). 

 Informar a Escola em casos de ausência do(a) aluno(a) por causa de doença 

ou situações imprevistas. 

 Evitar que o aluno(a) falte às aulas ou avaliações sem justificativas 

plausíveis. 

 Acatar os critérios de matrículas e normas disciplinares da Escola, e 

apresentar os documentos necessários exigidos para efetivação da matrícula. 

 Atender às solicitações realizadas através dos informativos e ou 

comunicados, devolvendo-os devidamente assinados. 

 Acompanhar e vistar a agenda do aluno(a) diariamente. 

 Constitui faculdade da instituição de ensino não renovar matrícula 

para o ano subsequente, ainda que o aluno não sofra reprovação, nas 

seguintes hipóteses:  

I – infrações disciplinares graves, problemas pedagógicos ou de aproveitamento 

no período anterior; 

II – discordância do aluno e/ou seu responsável com a proposta de ensino e de 

disciplina da Escola; 

III – rompimento da relação de confiança entre os pais/responsáveis e a escola, 

comprometendo a continuidade do desenvolvimento pedagógico do aluno na 

instituição; 

IV – falta de urbanidade do aluno e/ou pais/responsáveis no trato com os 

funcionários da instituição; 

 V – condutas caluniosas, injuriosas ou difamatórias em relação à instituição de 

ensino e/ou seus funcionários, praticadas pelos alunos ou seus 

pais/responsáveis; 

VI – atitudes do aluno ou pais/responsáveis incompatíveis com a ética e a moral 

que venham a prejudicar a comunidade escolar; 

VII – não estarem quitadas as obrigações financeiras com a Escola. 

 

                                        SELO FAMÍLIA EGO 
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O Selo Família EGO é o reconhecimento e o merecido destaque às famílias parceiras 

que com sua dedicação diária e comprometida com a educação de seu filho(a), 

fizeram e fazem da nossa Escola um caminho para o sucesso dos alunos.  

Receber o selo é muito fácil para as famílias que desempenham seu papel na vida 

escolar de seu filho(a) com compromisso e seriedade. Receberão o selo todas as 

famílias que ajudarem ao aluno(a) a cumprir com aqueles deveres que dependem 

deste auxílio: 

1. Cumprir horários e prazos; 

2. Usar o uniforme completo diariamente; 

3. Manter sua tarefa em dia; 

4. Ter e trazer o material didático e paradidático para as aulas de cada 

dia; 

5. Participar das reuniões pedagógicas e/ou administrativas; 

6. Manter suas mensalidades em dia. 

Como base para esta análise utilizaremos a agenda escolar do aluno, que é o 

instrumento mais eficaz de comunicação entre Escola, Família e Aluno. 

O selo será entregue no ato da rematrícula.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO 

Ações importantes para facilitar o seu estudo 
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1. Querer – Quando queremos e nos esforçamos, conseguimos. Os grandes 

homens tornaram-se tais porque eram homens de vontade e não 

desanimavam diante das dificuldades. 

2. Organizar – A organização do corpo, da mente, do espaço onde 

estudaremos e do material necessário é fundamental; vai desde saber o que 

estudar primeiro até ter um dicionário ou lápis. Procure organizar-se antes 

de começar a estudar. 

3. Incentivar – O incentivo é a força que nos faz realizar; procure uma razão 

para o seu estudo. 

4. Refletir – A reflexão é muito importante, leia devagar e prestando atenção. 

5. Questionar – Tenha uma atitude constante de questionamento, busca, 

descoberta e debate com o outro, mas, lembre-se: para questionar é preciso 

primeiro dominar o assunto. 

6. Ouvir/escutar - Escutar é ouvir com atenção. Escute bem as explicações 

em aula. 

7. Dividir tarefas – É impossível fazer todas as tarefas ao mesmo tempo. 

Divida suas lições, tanto em horas, como em dias. Faça a tarefa de cada 

disciplina pensando no assunto proposto e não em outros assuntos ou 

disciplinas. 

8. Elaborar horário e esquema de estudo – Se você prestar atenção, tudo 

em nosso dia é feito dentro de um tempo. Então organize seu tempo de 

estudo, faça um horário e elabore alguns esquemas para estudar e aprender 

melhor. Faça resumos, resolva determinado número de cálculos e problemas, 

elabore e responda exercícios, desenvolva temas e faça esquemas por 

disciplinas. Faça suas tarefas diariamente. 

9. Ter confiança – confie em você, no seu potencial. Sempre que for 

necessário, peça ajuda dos professores. 

 

         DICAS IMPORTANTES 

 

 NUNCA deixe acumular tarefas de um dia para o outro; 

 ESTUDE um pouco todos os dias e EVITE acumular conteúdos; 

 EMPENHE-SE E CAPRICHE ao executar qualquer tarefa; 

 MANTENHA sua agenda atualizada e organizada; 

 PARTICIPE de todas as atividades propostas, envolva-se; 



21 
 

 TAREFAS DE CASA – elas têm como objetivo REVER os conteúdos estudados, 

LEVANTAR dúvidas e FORMAR hábitos de estudo. Faça-as com atenção, capricho e 

respostas completas, pois contribuem para seu bom desempenho nas avaliações; 

 MATERIAL DIDÁTICO – Cuide bem deles, pois são INDISPENSÁVEIS ao seu 

aprendizado. 

 

 

 

 

“O sucesso é uma 

consequência.” 

 

Albert Einstein 


