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CARÍSSIMOS PAIS,

 

Compreendemos que o ato de educar envolve 
múltiplos desafios, entre os quais encontra-se o de 
promover a cultura de paz.

Partindo desse referencial, oferecemos à família 
Petrônio este manual, através do qual buscamos 
apresentar, com clareza, os direitos e deveres pertinentes 
ao nosso projeto de trabalho.

Cientes do nosso compromisso enquanto 
educadores, consideramos que este manual deverá 
servir como instrumento de  diálogo  entre família e 
escola, esclarecendo aspectos relacionados à estrutura 
pedagógica e normas disciplinares que se justificam na 
convivência diária.

Iniciamos mais um ano letivo com a esperança 
renovada; pensando sempre em fazer o melhor possível 
para uma convivência de sucesso com os nossos alunos 
e respectivas famílias.

Equipe Pedagógica 

Petrônio Colégio e Curso

DISCIPLINA DIALOGADA
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FILOSOFIA EDUCACIONAL

PRINCÍPIOS

O Petrônio Colégio e Curso adota uma filosofia que visa o desenvolvimento integral do ser huma-
no, estimulando a formação do espírito científico e baseando-se nos seguintes princípios:

O incentivo à procura de novas verdades em busca de valores novos para um mundo novo;

A formação de cidadãos capazes de analisar, compreender e intervir na realidade, visando o 
bem-estar do homem, no plano pessoal e coletivo;

O estímulo ao desenvolvimento da criatividade, do espírito crítico, da responsabilidade social;

O desenvolvimento da capacidade de análise e síntese, o autoconhecimento, a sociabilidade, a 
autonomia e a responsabilidade, integrando-se à formação científica e tecnológica, conduzindo ao 
exercício da cidadania;

O favorecimento à realização, às aptidões e atitudes voltadas ao serviço do bem comum, desen-
volvendo o espírito solidário, o gosto pelo saber, a capacidade afetiva e a visão inovadora;

A procura pela integridade física, intelectual, afetiva e ética do ser, formando homens e mulheres 
capazes de avaliar constantemente com espírito crítico e que possuam intuição, imaginação e ra-
ciocínio lógico;

A viabilização ao educando de um aprendizado para viver em sociedade, superando seus próprios 
limites, alcançando os limites propostos, sentindo que a vida é um extraordinário desafio, que deve 
conhecer e aceitar, interpretar e enfrentar, dando sua parcela de contribuição para a construção de 
um mundo melhor.

Ser reconhecida pelos processos educacionais inovadores e pela vivência dos valores tendo em vis-
ta a formação de um cidadão íntegro e preparado para atuar com sucesso no mercado de trabalho.

Proporcionar aos nossos alunos uma formação plural, fundamentada nos bons valores, bem 
como em processos de aprendizagem de qualidade significativa, pautadas na disciplina, organi-
zação e responsabilidade, valorizando a parceria formada pela tríade alunos x família x escola.

RIGOR ACADÊMICO E DISCIPLINAR

ÉTICA

EXCELÊNCIA

INTEGRAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA

COMPROMETIMENTO

VISÃO

MISSÃO
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Para proporcionar um atendimento adequado ao alunos e às famílias, o Petrônio está assim or-
ganizado:

DIRETORIA
Diretor Pedagógico
Diretor Administrativo

SECRETARIA
Tesoureiro
Secretário

GERÊNCIA
Gerente de Qualidade e Relacionamento 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Coordenação de Leitura
Coordenador da Educação Infantil
Coordenador Fundamental I
Coordenador Fundamental II e Ensino Médio
Coordenador do DELC
Coordenador de Esportes

AUXILIARES DE COORDENAÇÃO
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO/GERÊNCIA DE SETOR PESSOAL
ENFERMAGEM E CONSULTORIA NUTRICIONAL
GERÊNCIA DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO
GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA (DELC)
MECANOGRAFIA
BIBLIOTECA
SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA

ATENÇÃO!
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO

   7:00 às 11:00 – MANHÃ

   13:00 às 18:00 – TARDE  

Mediante agendamento e excetuando-se o horário do intervalo
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HORÁRIOS ESCOLARES

INTERVALO

As atividades escolares obedecem aos seguintes horários:

EDUCAÇÃO INFANTIL

Matutino – 7h às 11h

Vespertino – 13h às 17h

ENSINO FUNDAMENTAL (2º AO 5º ANO)

Matutino – 7h às 11h30min

Vespertino – 13h às 17h30min

ENSINO FUNDAMENTAL (6º AO 9º ANO)

Matutino – 7h às 11h:30min/12h30min

Vespertino – 13h às 17h:30min/18h:20min

ENSINO MÉDIO

Matutino – 7h às 12h20min/13h10min

Vespertino – 13h às 18h20min/19h10min

O intervalo terá duração de 20 minutos em horários alternados para cada nível. Este horário fica 
reservado para o aluno lanchar e realizar atividades livres, sempre fora da sala de aula. 

Para os alunos da Educação Infantil e do 1º ano, há o projeto MÃOZINHA NA MASSA, que con-
siste na preparação de lanche saudável com orientação de nutricionista. Para a participar, o aluno 
paga o valor mensal correspondente e não traz lanche para o Colégio.

No Petrônio, o aluno dispõe de três cantinas, sendo uma de LANCHE SAUDÁVEL.

Os que desejarem comprar o lanche saudável deverão adquirir a ficha no início da manhã ou da 
tarde na Portaria.

Os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio compram o próprio lanche na hora do inter-
valo. Para facilitar, o aluno ou os pais podem também comprar a ficha do lanche na hora da entrada 
e entregar ao aluno.

Os alunos que desejarem trazer o lanche de casa poderão fazê-lo. Pedimos aos pais que coloquem 
um lanche saudável e evitem garrafas e recipientes de vidro na lancheira.
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ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA

ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA 
DA SALA DE AULA

A entrada dos alunos será realizada exclusivamente pelo HALL DOS VALORES com acesso através 
das catracas. 

A entrada e a saída dos alunos está condicionada à apresentação do CARTÃO, cujo objetivo é, prin-
cipalmente, registrar a FREQUÊNCIA às aulas.

SE O CARTÃO DO ALUNO FOR DANIFICADO DE MODO QUE PREJUDIQUE A LEITURA 
NAS CATRACAS, OS PAIS DEVERÃO SOLICITAR NA SECRETARIA OUTRO E PAGAR O VALOR 
CORRESPONDENTE PELA 2ª VIA.

Os alunos atrasados deverão ir para a Gerência de Relacionamento da escola e serão encaminhados 
à sala de aula no horário devido.

A saída do aluno que tem cartão vermelho fora do horário normal de aula somente será possível 
mediante solicitação por escrito do responsável na agenda do aluno e com autorização da Coorde-
nação.

Quando o pai ou responsável não puder comparecer à escola para buscar o aluno menor, deverá 
comunicar à Portaria. O aluno não será entregue a terceiros, salvo se autorizado pelo responsável.

O aluno menor só poderá sair desacompanhado da escola se o responsável autorizar por escrito na 
Portaria.

A saída dos alunos da Educação Infantil e do Fundamental I é pelo PORTÃO I – Rua Riachuelo

A saída dos alunos do Fundamental II e do Ensino Médio é pelo PORTÃO II – Rua Edésio Silva.

Os coordenadores e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais) es-
tarão aguardando os alunos no HALL DOS VALORES para recepcioná-los no horário da entrada. 

A pontualidade é fator primordial à formação do aluno e ao bom aproveitamento escolar. Portanto, 
o aluno deverá chegar à escola com pelo menos 10 minutos de antecedência do início das aulas.

O toque musical marca o início das aulas e, após o toque, somente será permitida a entrada do alu-
no em sala se estiver acompanhado pelo Gerente de Relacionamento.

O aluno que chegar até o período de 10 minutos de tolerância irá para a sala de aula, acompanhado 
pelo gerente ou auxiliar de coordenação.

Em caso de atraso superior a 10 minutos, o aluno deverá aguardar o início do 2º horário na Gerên-
cia de Relacionamento, onde ocorrerá a comunicação aos responsáveis. O aluno será considerado 
atrasado quando chegar após o período de tolerância.

7



ATENÇÃO!
OBS: O ALUNO TERÁ UM LIMITE DE TRÊS ATRASOS POR SEMESTRE LETIVO. ESGOTA-

DO ESTE LIMITE, O ALUNO SÓ ENTRARÁ NA ESCOLA COM A PRESENÇA DOS PAIS OU 
RESPONSÁVEIS.

Após o início do 2º horário, não será permitida a entrada do aluno na escola, exceto mediante a 
apresentação de atestado ou exame médico.

Para a aula, o aluno deverá apresentar-se diariamente com material didático necessário às aulas 
e com as tarefas escolares realizadas. A falta do material ou não realização e/ou entrega das tarefas 
resultará no encaminhamento do aluno à Coordenação para as devidas orientações e registros.

Nas salas, o aluno deve evitar sentar com os pés em cima de outra cadeira. Além de causar danos 
à coluna, tal postura não é ideal para um bom acompanhamento da aula. A distribuição normal das 
cadeiras de acordo com o mapeamento deverá ser mantida, cabendo apenas ao professor qualquer 
alteração. O aluno que não estiver sentado de forma correta ou mudar a posição original da cadeira, 
poderá ser advertido pelo professor e encaminhado à Coordenação para o registro de ocorrência 
disciplinar.

Não serão aceitas atitudes que venham desrespeitar o professor ou a instituição, tais como: uso de 
aparelhos celulares e similares, realizar atividades de outras disciplinas bem como leituras que não 
sejam relacionadas com a aula em curso.

Durante o intervalo, os alunos não poderão permanecer nas salas de aula, sob pena de advertên-
cia.

Não será permitida a compra de lanche no horário de aulas nem após o toque indicando o rein-
ício das aulas.

O HALL DOS VALORES e a PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO foram preparados para o aluno aguardar 
os pais dentro do Colégio, evitando ficar nas calçadas da vizinhança.

Caso o aluno autorizado a sair sozinho permaneça nas imediações da escola, criando transtornos 
nas residências vizinhas, os responsáveis serão chamados para as devidas providências.

Após 30 minutos do fim de cada turno, o aluno ficará no colégio, sem os funcionários responsáveis 
por ele, uma vez que estes estarão saindo nesse horário, ficando apenas os porteiros. Para uma maior 
segurança, a chegada dos pais para buscar os filhos não deve ultrapassar esse horário.

PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA 
NO FIM DO HORÁRIO
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ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

A AGENDA ESCOLAR PROGRAMADA PELA ESCOLA FACILITA O TRABALHO DE 
ACOMPANHAMENTO DO ALUNO, TORNANDO-SE UM ELEMENTO INDISPENSÁVEL 
AO BOM ANDAMENTO DO TRABALHO.

OS PAIS DEVERÃO ASSINÁ-LA DIARIAMENTE AO TOMAR CIÊNCIA DAS COMUNI-
CAÇÕES.

EVENTOS PEDAGÓGICOS

São atividades de cunho científico, artístico, esportivo, ambiental, cultural e filantrópico cuidadosa-
mente preparados, que oportunizam aos alunos maior contato com o meio em que vivem, propi-
ciando, assim, que descubram e desenvolvam suas aptidões e lideranças.

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

Possui um espaço moderno, no qual as aulas são desenvolvidas a partir de recursos tecnológicos 
e educacionais, em que as atividades de cunho científico são cuidadosamente preparadas, oportuni-
zando aos alunos contato com experiências práticas.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO

ENRIQUECENDO O DIA A DIA ESCOLAR

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

A comunicação entre Escola e Família é feita, principalmente, através da agenda escolar, que deverá 
sempre estar na mochila do aluno e ser observada pelo responsável, todos os dias para se certificar de 
avisos, circulares, comunicados e tarefas.

Qualquer comunicação da família para a escola deverá ser feita através da agenda ou telefone (con-
sultar lista no final do manual).

Eventualmente, cartas e outros comunicados serão enviados às famílias. É importante que os tele-
fones e o endereço estejam atualizados junto à Secretaria para que as comunicações sejam feitas com 
a devida rapidez.

ENSINO MÉDIO

A comunicação entre Escola e Família será feita primordialmente por telefone ou através de circu-
lares, avisos, comunicados e mala direta. 

Caso a família queira realizar um contato com o aluno em horário de aula, deve fazê-lo através do 
telefone da escola, evitando, assim, ligar para o celular do aluno durante as aulas.

O aluno deverá organizar-se através de uma agenda, anotando todos os seus compromissos esco-
lares como: tarefas, trabalhos, avaliações, atividades extras, data de avaliações e recuperações.
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ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E/OU DE ESPORTES, O ALUNO DEVERÁ 
COMPARECER UNIFORMIZADO (CONSULTAR PÁGINA 11) E APRESENTAR O CARTÃO 
DO ALUNO.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA: 8H ÀS 12H E 14H ÀS 
18H.

EXCURSÕES/AULAS EXTERNAS 
Quando necessário, solicitaremos autorização por escrito, como também pagamento de taxa de 

transporte. Informamos que, nessas ocasiões, os alunos serão sempre acompanhados de seus profes-
sores e/ou coordenadores.

MOMENTO CÍVICO
Hasteamento da Bandeira e execução do Hino Nacional, quinzenalmente, com objetivo de resgatar 

os valores pátrios.

EDUCAÇÃO FÍSICA 
As aulas de Educação Física, bem como as escolinhas de esportes, serão realizadas no DELC, con-

forme horário disponível na secretaria.
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 14h às 18h.

Os alunos da Educação Infantil  e do Fundamental I terão aulas de recreação, através de atividades 
físicas em forma de expressão corporal com o objetivo específico de promover a estruturação da 
motricidades da criança através de um programa educacional que atenda aos interesses, buscando o 
equilíbrio entre as necessidades individuais e coletivas, por meio de atividades lúdicas, desenvolven-
do a consciência corporal e espaço-temporal, para que a criança possa perceber-se com autonomia 
e harmonia. 

Para os alunos do Ensino Fundamental II e Médio, as aulas serão teóricas e práticas e têm caráter 
obrigatório. Só serão dispensados da prática de Educação Física ou desportiva os alunos que apresen-
tarem problemas de saúde comprovado através de laudo médico, os que optarem pelas escolinhas de 
esporte oferecidas pelo colégio, ou que apresentem atestado de residência comprovando que residem 
fora da cidade.

A modalidades esportivas oferecidas pelo DELC:

BASQUETE      VÔLEI 

HANDEBOL    FUTSAL 

XADREZ     BALLET CLÁSSICO – a partir de 5 anos

JUDÔ       TAE KWON DO 

MUAY THAI     KARATÊ

BANDA MARCIAL  

Biblioteca: a Biblioteca está disponível aos alunos, professores e funcionários. O seu objetivo é 
selecionar e disponibilizar informações, incentivar o gosto pela leitura e auxiliar na realização das 
pesquisas escolares. A não devolução dos materiais da biblioteca no prazo estabelecido pelo regula-
mento acarretará em multa diária.
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ATENÇÃO!

ATENÇÃO!

VENHA APRENDER!

O ALUNO NÃO PODERÁ PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DIÁRIAS E DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA SE NÃO SE APRESENTAR ADEQUADAMENTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
ACIMA.

O CASACO OU ROUPA DE FRIO NÃO PODERÁ SUBSTITUIR A CAMISA DO FARDA-
MENTO ESCOLAR.

TODOS OS ALUNOS DEVERÃO ADQUIRIR O MATERIAL SOLICITADO NO ATO DA 
MATRÍCULA:

O DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA – DELC – OFERECE CURSOS DE: 
VIOLÃO, GUITARRA, TECLADO, FLAUTA DOCE PARA OS QUE DESEJAREM APRENDER 
A TOCAR ESSES INSTRUMENTOS.

EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL I 
Camisa padronizada 
Short ou calça padronizados
Sapatos pretos ou tênis preto
Meias brancas 

ENSINO FUNDAMENTAL II e ENSINO MÉDIO
Camisa padronizada
Calça padronizada
Sapatos pretos ou tênis pretos

EDUCAÇÃO FÍSICA (FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO) 
Camisa padronizada
Short padronizado 
Tênis e meias à vontade

EDUCAÇÃO INFANTIL
- Material de uso individual e coletivo constante da lista
- Material do projeto LER É BOM

ENSINO FUNDAMENTAL
- Livro do sistema de Ensino SER
- Material de uso individual e coletivo da lista (Fundamental I)
 - Material do projeto LER É BOM

UNIFORMES

MATERIAL

AULAS DE DANÇA E DE MÚSICA

Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I têm aula de música no currículo escolar. 
As aulas estão inseridas no horário normal de aulas. 
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VENHA APRENDER!
O ALUNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DEVERÁ TRAZER DIARIAMENTE UMA MOCHI-

LA COM SEU MATERIAL DE USO PESSOAL. NÃO PERMITIMOS QUE O ALUNO(A) TRA-
GA BRINQUEDOS DE CASA PARA ESCOLA FORA DO DIA ESPECÍFICO PARA O BRIN-
QUEDO (SEXTA-FEIRA).

ENSINO MÉDIO

 - Livros do sistema de Ensino PH

Todo material deve ser marcado com o nome do aluno para evitar trocas.

Os alunos do Fundamental II e do Ensino Médio deverão conduzir o material conforme o horário 
de aulas não podendo permanecer na sala sem material adequado para a aula.

O serviço de enfermagem na escola tem o objetivo de acompanhar o aluno em casos emergenciais 
na escola. A automedicação constitui falta grave.

Embora não tenham caráter obrigatório, os eventos realizados na escola têm objetivos didáti-
co-pedagógicos. Para participar, o aluno deverá apresentar a autorização da família no prazo deter-
minado pela Coordenação.

Os alunos concluintes dos diversos níveis (Infantil – Jardim II / Fundamental I – 5º Ano / Funda-
mental II – 9º Ano / Ensino Médio – 3º Ano) deverão decidir até o último dia de fevereiro se par-
ticiparão ou não das atividades de formatura propostas pela escola a fim de iniciar o pagamento do 
investimento deste evento.

Caso alguma turma decida fazer festa de formatura por conta própria, deverá solicitar com ante-
cedência de seis (6) meses os espaços da escola que serão utilizados e apresentar à Coordenação a 
programação a ser desenvolvida.

Em todos os eventos que envolvem custos, o aluno só poderá participar mediante pagamento an-
tecipado do valor definido.

FESTAS E ANIVERSÁRIOS

 Os pais ou alunos que desejarem fazer Festas de aniversários deverão fazê-los no DELC e com 
pagamento de custos com transporte para levar os alunos. Em hipótese alguma, serão realizadas na 
escola.

Recomendamos que os livros didáticos sejam guardados e mantidos sempre em bom estado 
de conservação, pois o aluno precisará deles, no decorrer do ano, para trabalhos escolares, 
recapitulação e/ou estudos para recuperação.

MEDICAÇÃO NA ESCOLA

EVENTOS
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ANIVERSÁRIO NA ESCOLA

Caracteriza-se como aniversário na escola o evento realizado no horário de aulas do aluno, cuja 
organização fica a critério da família e que inclui, além dos colegas da classe, pais e familiares convi-
dados.

Assim caracterizada, a festa de aniversário na escola deverá ser realizada nas seguintes condições:

1. O local é o DELC – rua Minas Gerais, 420, Liberdade, Fone: 3088-4903

2. A solicitação do local deverá ser feita previamente, com oito (8) dias de antecedência, por es-
crito, no própria DELC;

3. A escola disponibiliza as cadeiras na quantidade de convidados informada;

4. Toda a decoração e preparação do ambiente deverá ser feita pela família do aniversariante, 
bem como a limpeza e organização do espaço após a festa;

5. A festa deverá ser realizada no dia e horário oferecido pelo DELC para cada nível de ensino;

6. Ficará a critério da professora disciplinar o horário das atividades a fim de não prejudicar as 
atividades escolares;

7. As pessoas estranhas ao ambiente escolar só terão acesso ao DELC mediante apresentação da 
liberação e/ou do convite entregue pela família;

8. O transporte dos colegas de classe de ida ao DELC e de volta à escola fica por conta dos pais 
do aniversariante;

9. Apenas o aniversariante poderá comparecer com traje à vontade. Os demais alunos, uni-
formizados.

Nos casos em que a família optar por realizar o aniversário apenas na hora do lanche

da escola, deverá entregar à coordenação os comes e bebes e a professora servirá as crianças. Ness-
es casos, não será permitidos decoração e presença de pessoas estranhas ao ambiente escolar do 
aluno, inclusive pais.

O aluno do Fundamental e do Ensino Médio do Petrônio Colégio e Curso será avaliado, bimes-
tralmente, mediante exercícios escolares que exigem compreensão do conteúdo ministrado, além de 
atividades que avaliem habilidades, interesses e atitudes.

I - AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO

O Aproveitamento do aluno será medido através da realização dos seguintes instrumentos:

P ROVA PARCIAL 

Realizado em data determinada pelo professor com o conteúdo por ele escolhido segundo os 
critérios possíveis em cada disciplina.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
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EXERCÍCIOS DIÁRIOS

01. O número de exercícios escolares será proporcional ao número de aulas de cada disciplina (no 
mínimo duas).

02. O resultado da avaliação será obtido pela soma dos exercícios efetuados no bimestre.

03. Será considerado aprovado por média o aluno que obtiver a nota 7,0 (sete) como resultado de 
média aritmética dos 4 (quatro) bimestres em cada disciplina.

04. O aluno terá direito a 1 (uma) reposição de prova por disciplina em cada bimestre.

PROVA FINAL

01. O aluno que não obtiver média 7,0 (sete) como resultado da média aritmética dos 4 (quatro) 
bimestres em cada disciplina, se submeterá à prova final.

02. O processo avaliatório final versará sobre todo conteúdo ministrado pelo professor no decorrer 
do ano letivo e será realizado após término do 4º bimestre.

03. A média final será feita mediante o cálculo da média aritmética dos 4 (quatro) bimestres e a 
nota da prova final.

04. O cálculo da média ponderada far-se-á atribuindo-se peso 06 (seis) à média aritmética das no-
tas dos 04 (quatro) bimestres e o peso 04 (quatro) à prova final.

II - AVALIAÇÃO DE APROVEITAMENTO

As habilidades, interesses e atitudes dos alunos são aspectos relevantes na avaliação. Cada profes-
sor estabelecerá uma pontuação (nota) às habilidades, interesses e atitudes necessários ao bom an-
damento do trabalho.

PROVA GLOBAL

Avaliação escrita, contendo todo conteúdo dado durante o bimestre.

SIMULADO

Avaliação escrita tendo como base modelo do ENEM.

Os alunos do Fundamental I poderão ser submetidos a simulados (provas objetivas), caso o pro-
fessor decida.

Exercícios, projetos de pesquisa, outras atividades também farão parte da avaliação. 

ATENÇÃO!
O PROFESSOR ESTÁ AUTORIZADO A APLICAR PROVAS SURPRESA.
AS AVALIAÇÕES DO 6º ANO FUNDAMENTAL AO 3º NO DO ENSINO MÉDIO SERÃO 

MARCADAS PELO PROFESSOR NO DECORRER DO BIMESTRE.
NÃO SERÁ PERMITIDO USO DE LIVROS COM RESPOSTAS (DO PROFESSOR OU 

REUTILIZADO). NESTE CASO, O LIVRO SERÁ RECOLHIDO E ENTREGUE SOMENTE 
AOS PAIS.
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Esta parceria baseada na cooperação, no respeito e na confiança é imprescindível para o sucesso 
da educação das nossas crianças e jovens, uma vez que nossos objetivos são comuns: a formação do 
caráter, a construção dos conhecimentos e a auto realização de cada uma deles.

Para tanto, solicitamos a cooperação da família no acompanhamento sistemático da vida escolar 
dos alunos orientando-os para:

•	 O	conhecimento	detalhado	do	conteúdo	deste	manual	e	da	leitura	pormenorizada	dos	comuni-
cados, informativos e das correspondências enviadas pela escola;

•	 A	necessidade	de	cumprimento	das	normas	estabelecidas;

•	 A	presença	contínua	em	todas	as	aulas,	justificando	por	escrito	as	faltas	que	porventura	ocor-
ram;

E, AINDA:

•	 Evitar	marcação	de	consultas	médicas	ou	viagens,	bem	como	chegadas	tardias	ou	saídas	anteci-
padas nos períodos de aula;

•	 Incentivar	formação	de	hábitos	de	estudo,	como	pela	realização	diária	das	tarefas	de	casa;

•	 Analisar	as	avaliações	realizadas	e	verificar	bimestralmente	o	boletim	escolar;

•	 Encaminhar	o	aluno	para	os	estudos	de	recuperação	quando	for	o	caso;

•	 Manter	seus	endereços	e	telefones	atualizados	facilitando	a	comunicação	Escola/Família;

•	 Participar	de	reuniões,	comemorações	e	eventos	da	Escola.

III - RECUPERAÇÃO

01. A recuperação é um processo inerente ao desenvolvimento da aprendizagem e visa corrigir as 
suas deficiências.

02. Os estudos de recuperação serão realizados, a fim de possibilitar ao aluno e ao professor remov-
erem as dificuldades surgidas no decorrer dos bimestres.

03. Submeter-se-ão aos estudos de recuperação os alunos que, após o somatório das avaliações bi-
mestrais, não atingirem média 7,0 (sete).

ATENÇÃO!
SÓ SERÃO ACEITAS AS JUSTIFICATIVAS PELO NÃO COMPARECIMENTO ÀS PRO-

VAS PREVIAMENTE MARCADAS QUANDO APRESENTADO ATESTADO MÉDICO, 
PELO RESPONSÁVEL, NO PRAZO DE 48 HORAS, APÓS CADA PROVA.

PARA A REPOSIÇÃO DE PROVAS, OS PAIS OU RESPONSÁVEIS PAGAM UMA TAXA 
DE REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA.

O ALUNO SÓ TERÁ DIREITO A FAZER 1(UMA) REPOSIÇÃO POR DISCIPLINA E BI-
MESTRE.

PARCERIA FAMÍLIA/ESCOLA
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HORÁRIO DE ESTUDO

 É importante que nossos alunos aprendam a estudar de maneira eficaz. O segredo está em 
descobrir qual é esta forma eficiente de estudar, e não em estudar durante um tempo maior que o 
necessário.

 Em geral, o aluno pensa que o tempo passa muito depressa e, no fim do dia, a sensação é de que 
não realizou nada. Isto acontece devido a uma falta de planejamento do que fazer. Se há plano, tudo 
parece importante e é quase impossível realizar muitas coisas ao mesmo tempo.

 Saber utilizar o tempo eficazmente deve-se mais a uma repetição contínua de uma sequência 
de atividades do que ter grande força de vontade, como acredita a maioria das pessoas. Em outras 
palavras, basta criar o hábito de realizar as mesmas tarefas, nos mesmos locais, à mesma hora. E, ao 
criarmos uma rotina, tudo transcorre de forma natural e facilmente, como o comer, o dormir e assim 
por diante.

 É necessário estabelecer um horário para o estudo.

 A escola proporciona condições para uma boa aprendizagem. Estudar com regularidade e mét-
odo para aprender, não para tirar boas notas. Elas são consequências.

 O aluno, quando organizar seu horário de estudo, deverá concluir também outras atividades e 
compromissos sociais.

NOVE AÇÕES IMPORTANTES PARA FACILITAR SEU ESTUDO

1. QUERER

 QUANDO A GENTE QUER, APRENDE.

 É NECESSÁRIO CONVENCER-SE: EU QUERO, EU VOU, EU FAÇO.

 OS GRANDES HOMENS TORNARAM-SE TAIS PORQUE ERAM HOMENS DE VONTA-
DE E NÃO DESANIMAVAM DIANTE DA PRIMEIRA DIFICULDADE.

 É MAIS AGRADÁVEL DIVERTIR-SE E BRINCAR QUE ESTUDAR, MAS, SE NOSSAS 
LIÇÕES ESTÃO POR FAZER, NOSSO DEVER É ESTUDAR.

2. ORGANIZAR

 A ORGANIZAÇÃO DO CORPO, DA MENTE, DO ESPAÇO ONDE ESTAMOS E DO MA-
TERIAL É FUNDAMENTAL, VAI DESDE SABER O QUE ESTUDAR PRIMEIRO ATÉ TER UM 
DICIONÁRIO OU LÁPIS PARA ORGANIZAR-SE ANTES DE COMEÇAR A ESTUDAR.

ATENÇÃO!
OS ALUNOS QUE DESEJAREM VIR ESTUDAR NA ESCOLA NO CONTRA TURNO DE-

VERÃO AGENDAR PREVIAMENTE JUNTO À COORDENAÇÃO.

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO
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3. INCENTIVAR
 O incentivo é a força que nos faz realizar.
 Procure uma razão para seu estudo.

4. REFLETIR
 A reflexão é muito importante, leia devagar e preste atenção.

5. QUESTIONAR
 Para acontecer a aprendizagem, o questionar-se (o perguntar-se) é muito importante.
 Tenha uma atividade de constante questionamento, descoberta e debate com o outro.

6. OUVIR-ESCUTAR
 Escutar é ouvir com atenção, escute bem as explicações e prestando atenção.

7. DIVIDIR TAREFAS
 É impossível fazer todas as coisas ao mesmo tempo, divida suas lições, tanto em horas, como 

em dias. Faça o dever de Matemática pensando em Matemática e não em Biologia.

8. ELABORAR HORÁRIO E ESQUEMA DE ESTUDO
 O nosso dia é posto em horas e, se você prestar atenção, tudo se faz dentro de um tempo. Faça 

um horário de estudo e elabore alguns esquemas para estudar e aprender melhor. Por exemplo: faça 
resumos, resolva um número determinado de cálculos e problemas, elabore e responda exercícios, 
desenvolva temas e faça esquemas por matérias.

9. TER CONFIANÇA
 Tenha confiança em você, no seu potencial e na ajuda dos outros. Peça ajuda.
 Você é capaz.
 Seu coordenador ou coordenadora poderá ajudá-lo na elaboração de esquemas, resumos e ex-

ercícios de revisão.

ESTUDAR REQUER
Concentração mental, planejamento individual de horário, leitura eficiente, organização e re-

sumos, saber tomar notas de aula, busca de informações, organização de trabalho, ambiente 
preparado.

DICAS IMPORTANTES

- NUNCA deixe acumular tarefas de um dia para o outro.
- ESTUDE um pouco, todos os dias.
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NÃO deixe para amanhã tarefas ou atividades que você pode fazer hoje.

- EMPENHE-SE E CAPRICHE ao executar qualquer TRABALHO ou ATIVIDADES ESCOLAR.

- EVITE acumular conteúdos.

- ENVOLVA-SE com o processo total, portanto, participe de todas as atividades: estudos, esporte, 
aulas de campo, etc.

- PRIMEIRO tente resolver sozinho as atividades. Em caso de dúvida, solicite ajuda de seu profes-
sor ou dos responsáveis.

TAREFAS DE CASA 

Essas atividades têm como finalidade básica rever os conteúdos estudados em sala de aula e formar 
hábitos de estudo. Devem ser feitas pelo aluno com atenção, capricho e respostas completas, pois 
contribuem para o bom desempenho nas avaliações. Devem ser entregues na data solicitada pelo 
professor.

MATERIAL DIDÁTICO

Livros, cadernos, material individual são recursos INDISPENSÁVEIS aos alunos para sua apren-
dizagem. Manter o material organizado e conservado, acessível no momento do estudo, contribui de 
uma forma bastante significativa para bons resultados na aprendizagem. 

Deve estar com o aluno diariamente.

O regulamento geral do aluno se constitui em um dos desdobramentos do Regimento Escolar.

DIREITOS DO ALUNO 

A garantia de uma melhor aprendizagem

•	 Ser	respeitado	na	sua	condição	de	ser	humano,	usufruindo	igualdade	de	atendimento;

•	 Participar	das	atividades	escolares,	 sociais,	 cívicas	 e	 recreativas	destinadas	à	 sua	 formação	e	
promovidas pela Escola;

•	 Apresentar	sugestões	à	Diretoria.

•	 Apresentar	reclamação,	em	termo	e	por	escrito,	contra	atos,	atitudes,	omissões	e	deficiências	de	
professores, diretores, funcionários e serviços da Escola;

REGULAMENTO GERAL 
DO ALUNO
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•	 Defender-se	quando	acusado	de	qualquer	falta,	assistido	por	seu	representante	legal	se	necessário;

•	 Utilizar	as	instalações	e	dependências	do	estabelecimento	que	lhe	forem	destinadas,	na	forma	e	
nos horários para isto reservados;

•	 Ser	orientado	em	suas	dificuldades;

•	 Receber	seus	trabalhos,	tarefas	e	provas	devidamente	corrigidos	e	avaliados	em	tempo	hábil;

•	 Requerer	através	de	seu	responsável,	revisão	de	provas	e	recuperação;

•	 Tomar	conhecimento	através	do	boletim	escolar	ou	outro	meio	próprio,	de	notas	e	frequências	
obtidas;

•	 Ter	a	garantia	de	que	a	Escola	cumpra	sua	função,	oferecendo	ensino	de	qualidade,	ministrado	
por profissionais habilitados para o exercício das suas funções.

DEVERES DO ALUNO

Tudo em nome do bom convívio

•	 Frequentar	com	assiduidade	e	pontualidade	as	aulas	e	demais	atividades	curriculares	e	comem-
orações;

•	 Permanecer	em	sala	na	troca	de	professor;

•	 Tratar	com	respeito	diretores,	professores,	autoridades	de	ensino,	funcionários	e	colegas;

•	 Apresentar-se	no	estabelecimento	devidamente	uniformizado;

•	 Respeitar	as	normas	e	disciplinas	do	estabelecimento,	dentro	e	fora	dele;

•	 Trazer	material	didático	necessário	às	aulas	e	apresentar	as	tarefas	escolares	realizadas;

•	 Apresentar	a	solicitação	por	escrito	e	assinada	pelo	responsável	para	fins	de	saída	antecipada;

•	 Colaborar	na	preservação	do	patrimônio	 escolar,	 respondendo	e	 indenizando	os	danos	que	
causar;

•	 Comunicar	à	coordenação	pedagógica	o	seu	afastamento	temporário	por	motivo	de	doença	ou	
outros;

•	 Cumprir,	com	rigorosa	exatidão,	as	determinações	da	Direção,	dos	professores	e	funcionários;

•	 Observar,	fielmente,	os	preceitos	de	higiene	pessoal	bem	como	zelar	pela	limpeza	e	conservação	
das instalações, dependências, matéria e móveis do estabelecimento;

•	 Abster-se	de	atos	que	perturbem	a	ordem,	ofendam	os	bons	costumes	ou	importem	em	desac-
ato às leis, às autoridades ou aos professores e funcionários.

•	 Comparecer	a	solenidades	e	festividades	cívicas	e	sociais	promovidas	pelo	estabelecimento;

•	 Agir	com	probidade,	na	execução	dos	trabalhos	e	provas	escolares;
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•	 Cuidar	de	seus	pertences.	Objetos	de	valor	não	deverão	ser	levados	à	escola;

•	 Entregar	à	família	as	correspondências	enviadas	pela	escola;

•	 Respeitas	as	rotinas	específicas	de	deslocamento	para	a	sala	de	aula;

•	 Usar	o	fardamento	Oficial	da	escola	diariamente;

•	 Obedecer	aos	dispositivos	deste	Regimento.

PROIBIÇÕES AO ALUNO:

•	 Entrar	na	sala	de	aula	ou	dela	sair	sem	permissão	do	professor;

•	 Usar	chinelos,	boné	ou	óculos	escuros	na	Escola;

•	 Manter	o	celular	ligado	em	sala	de	aula	ou	sobre	a	banca,	ainda	que	desligado;

•	 Lanchar	em	sala	de	aula;

•	 Ausentar-se	do	Estabelecimento	sem	a	permissão	da	coordenação;

•	 Ligar	para	os	pais	de	seu	telefone	móvel	sem	antes	comunicar	à	Coordenação;

•	 Levar	para	a	sala	de	aulas	livros,	gravuras,	revistas,	MP3,	iPod,	walkman,	brinquedos,	folhetos	
estranhos aos deveres escolares (os mesmos serão recolhidos e entregues somente ao responsável 
pelo aluno);

•	 Difundir	ideias	perniciosas	à	ordem	e	as	leis	dos	pais;

•	 Perturbar	a	aula	ou	a	ordem	da	escola	(atrapalhar	e	tumultuar	a	aula	com	conversas,	bolinhas	de	
papel, risadas, vaias, batucadas, gritos, vocabulários e gestos impróprios, brigas, desenhos, bilhetes e 
outros);

•	 Promover	algazarra	ou	distúrbios	nas	imediações	da	escola;

•	 Usar	fone	de	ouvido	fora	do	horário	de	intervalo;

•	 Utilizar	instrumentos	musicais	dentro	e	fora	do	colégio;

•	 Impedir	a	entrada	de	colegas	na	sala	ou	induzi-los	à	ausência	coletiva;

•	 Promover	sem	autorização	do	Diretor,	sorteios,	coletas	ou	subscrições	usando	para	estes	fins,	o	
nome da Escola;

•	 Distribuir	no	recinto	da	Escola	quaisquer	boletins	ou	impressos	sem	autorização	da	Direção;

•	 Usar	de	meios	fraudulentos	quando	da	realização	das	avaliações	(Comunicar-se	com	colegas,	
“colar” ou portar “cola”) ou de outros trabalhos;

•	 Namorar	nas	dependências	da	Escola;

•	 Apelidar,	 xingar,	 discriminar	 ou	 expor	 a	 situações	 embaraçosas	 colegas,	 professores	 e	 fun-
cionários;

•	 Portar-se	de	forma	inadequada,	frequentando	ambientes	não	recomendados	pelos	valores	da	
escola e/ou consumindo drogas lícitas ou ilícitas



O aluno que, de alguma forma, não conseguir cumprir as normas deste Regimento, efetivamente 
deverá ser orientado e estará sujeito às seguintes sanções:

NA PRIMEIRA “indisciplina”, o aluno é orientado e recebe advertência verbal, com ciência do 
responsável por telefone;

NA SEGUNDA “indisciplina”, o aluno é orientado, recebe advertência escrita e segue um comu-
nicado para ciência do responsável. A família é informada por telefone (no comunicado informa-se 
que na próxima indisciplina o aluno será suspenso);

Caso o aluno seja suspenso pela terceira vez, a família será informada da inadaptação do mesmo 
às regras e, por conseguinte, o aluno terá sua matrícula cancelada com direito à Transferência. Este 
procedimento poderá ocorrer em qualquer época do ano.

Considerada a gravidade da infração e casos omissos neste regulamento poderão ser ultrapassadas 
uma ou mais etapas previstas.

PROIBIÇÕES AO ALUNO:

São consideradas faltas ou ocorrências disciplinares graves, entre outras:

•	 Reincidências	nas	indisciplinas	comportamentais;

•	 Brigas;

•	 Agressão	física	a	qualquer	pessoa	ou	à	Instituição;

•	 Brincadeiras	de	mau	gosto	com	consequências	imprevisíveis	(por	exemplo:	derrubar	o	colega	
propositadamente);

•	 Falta	às	aulas	propositadamente,	ficando	nas	imediações	da	Escola;

•	 Desrespeito	a	alunos,	professores,	coordenadores	e	funcionários;

•	 Falsificação	de	documentos	e/ou	assinaturas;

•	 Desrespeito	à	integridade	moral;

•	 Danos	ao	patrimônio	da	escola;

•	 Frequentar	bares,	casas	de	jogos	(bebidas	alcoólicas,	cigarro,	etc.)	utilizando	o	uniforme	da	es-
cola.

•	 Automedicar-se	na	escola,	mesmo	em	se	tratando	de	medicamentos	usados	corriqueiramente	
em casa.

SANÇÕES APLICÁVEIS AOS
ALUNOS
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•	 Portar	armas,	drogas	(lícitas	e	ilícitas),	tóxicos,	bombas	ou	quaisquer	instrumentos	perfuro-cor-
tantes dentro da escola;

•	 Apropriação	ou	danos	a	objetos	dos	outros;

•	 Celular	ligado	em	sala	de	aula	ou	sobre	a	banca,	ainda	que	desligado;

•	 Desrespeito	durante	o	momento	cívico;

•	 Saída	da	Escola	sem	permissão.

•	 Utilização	da	INTERNET	para	denegrir	a	imagem	do	outro	ou	da	instituição.

•	 Utilização	do	celular	em	sala	de	aula.	Neste	caso,	o	celular	será	confiscado	e	entregue	aos	pais.

•	 Ficar	nas	calçadas	das	residências	no	entorno	do	colégio.

23 – INÍCIO DAS AULAS -  TODO O 3º MÉDIO

30 – INÍCIO DAS AULAS – INFANTIL, FUNDAMENTAL I (no-
vatos), 1º E 2º MÉDIO (todos), 2º ANO FUNDAMENTAL I (todos)

31 – INÍCIO DAS AULAS –Fundamental I E II (veteranos)

06 – FEIRA LITERÁRIA: PROJETO LER É BOM

06 A 10 – 1ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (1º 
bimestre)

08 – DIA INTERNACIONAL DA MULHER

14 – RESPIRE POESIA

22 – DIA DA ÁGUA

27 A 31  -  2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (1º 
Bimestre)

10 – REUNIÃO DE PAIS DO 3º MÉDIO

17 – REUNIÃO DE PAIS (fundamental II – (6º anos e novatos) 

19 – REUNIÃO DE PAIS (ed. infantil e fundamental I) – FOR-
MATURA

20 – REUNIÃO DE PAIS DO ENSINO MÉDIO (1º Ano e Nova-
tos)

22 -  ASSEMBLÉIA DE PROFESSORES (não haverá aula)

27 a 1 DE MARÇO – CARNAVAL

CALENDÁRIO ESCOLAR 2017
(SUJEITO A ALTERAÇÕES)
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03 A 07 – RECUPERAÇÃO DO 1º BIMESTRE (Fundamental I)

12 - FIM DO BIMESTRE

13 a 15 – FERIADO: SEMANA SANTA

18 – DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL

19 - PLANTÃO PEDAGÓGICO (Fundamental I – 1º bimestre)

21 – FERIADO: TIRADENTES

27 – ASSEMBLÉIA DOS PROFESSORES (não haverá aula)

29 - PLANTÃO PEDAGÓGICO (Fundamental II e Ensino Mé-
dio – 1º Bimestre)

05 -  DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 

09 A 16 – 2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (2º 
Bimestre)

16 a 22 – AULAS DE RECUPERAÇÃO (Fund. II e Ensino Mé-
dio)

17 – FESTA JUNINA NA ESCOLA

19 – ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES (Ed. Infantil)

22 A 29 – RECUPERAÇÃO DO 2º BIMESTRE (Fundamental I)

23 E 24 -  FERIADO DE SÃO JOÃO

26 A 29 – PROVAS DE RECUPERAÇÃO (Fund. II e Fnsino Mé-
dio)

29 – FIM DO BIMESTRE / CAFÉ JUNINO E REUNIÃO GERAL 
(evento interno para professores e funcionários)

30 – INÍCIO DAS FÉRIAS COLETIVAS

01 – FERIADO: DIA DO TRABALHO

05 – DIA DAS MÃES NO COLÉGIO

15 A 19 – 1ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (2º 
Bimestre)

26 – GALERIA DO CONHECIMENTO (Fundamental 2 e Ensino 
Médio)

27– GALERIA DO CONHECIMENTO (Infantil e Fundamental I)
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05 – FERIADO – FUNDAÇÃO DA PARAÍBA

08 – PLANTÃO PEDAGÓGICO DO 2º BIMESTRE (Fundamental 
I)

11 – DIA DOS PAIS NA ESCOLA / DIA DO ESTUDANTE

12 - PLANTÃO PEDAGÓGICO (Fundamental II e Ensino Médio 
– 2º Bimestre)

22 -  ENCONTRO DE GERAÇÕES (folclore) / MOSTRA FOL-
CLÓRICA DE TALENTOS (dança e teatro) – INFANTIL, FUNDA-
MENTAL I E II E ENSINO MÉDIO

25 A 31 – 1ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (3º 
Bimestre)

03 - PLANTÃO PEDAGÓGICO DO 3º BIMESTRE (Fundamental 
I)

04 A 06 -  SEMANA DA CRIANÇA

10 -  CAMPINA, GRANDE INSPIRAÇÃO /  FIM DO BIMESTRE

11 – FERIADO : DIA DA CIDADE

12 – FERIADO RELIGIOSO: DIA DA PADROEIRA DO BRASIL

13 - DIA DO PROFESSOR

FÉRIAS: 30 DE JUNHO A 30 DE JULHO
31 – VOLTA ÀS AULAS -  INÍCIO DO 2º 

SEMESTRE LETIVO
Obs: No período que compreende as férias a SECRE-

TARIA estará aberta em horário normal (7h às 11h e 
13h às 17h, de segunda a sexta-feira).

07 – FERIADO : INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

18 A 22 – 2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (3º 
Bimestre)

23 a 30 – JOGOS INTERNOS -  FUNDAMENTAL II E ENSINO 
MÉDIO

25 -  SEMANA DO TRÂNSITO

25 A 29 - RECUPERAÇÃO DO 3º BIMESTRE (Fundamental I)24



01 – ÚLTIMO DIA DE AULA / ENTREGA DE RESULTADOS 
(Fundamental  II e Ensino médio)

01 A 07 - AULA DE RECUPERAÇÃO 4º BIMESTRE (Funda-
mental I)

01 a 07 - AULA DE RECUPERAÇÃO  (Fundamental II e Ens. 
Médio)

08 – FERIADO: PADROEIRA DA CIDADE

09 – FORMATURA

11 – PLANTÃO PEDAGÓGICO DO 4º BIMESTRE (Fundamen-
tal I)

11 A 13 - RECUPERAÇÃO DO 4º BIMESTRE (Fundamental I)

11 a 13 – PROVAS DE RECUPERAÇÃO (Fundamental II e Ens. 
Médio)

15 – ENTREGA DOS RESULTADOS DAS PROVAS DE RECU-
PERAÇÃO (Fundamental 2 e E. Médio)

18 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS – INDICAÇÃO PARA 
PROVAS FINAIS (fundamental i)

19 a 22 – PROVAS FINAIS (Fundamental II e Ens. Médio)

20 A 26 – PROVAS FINAIS (Fundamental I)

25 – FERIADO: NATAL

27 - ENTREGA DE RESULTADOS (Fundamental 2 e Ens. Médio)

28 – ENTREGA DE RESULTADOS (Fundamental I)

02 – FERIADO: FINADOS 

01 A 08 - 1ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (4º bi-
mestre)

15 -  FERIADO: PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

24 A 30 – 2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL I (4º 
bimestre)
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