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DISCIPLINA  DIALOGADA

CARÍSSIMOS PAIS,

 Frente aos desafios de um novo tempo, pensar 
uma proposta de educação que prioriza os valores 
humanos significa acreditar na potencialidade do ser 
em processo de formação.

 Efetivamente, acreditamos que, além do rigor 
acadêmico, é preciso proporcionar à criança e ao jo-
vem a vivência de valores como a solidariedade, a in-
clusão, a tolerância, o respeito e muitos outros. A fim 
de que a formação acadêmica resulte na construção 
de um mundo melhor

 Partindo desse referencial, oferecemos à comu-
nidade escolar este manual, através do qual buscamos 
apresentar, com clareza, os direitos e deveres dos alu-
nos bem como o papel de suas respectivas famílias.

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

 Assim sendo, acolhemos a todos para mais um 
exercício: O DOS VALORES!

Equipe pedagógica 

Petrônio Colégio e Curso
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FILOSOFIA EDUCACIONAL

    O Petrônio Colégio e Curso adota uma filosofia que visa o desenvolvimento integral do ser hu-
mano, 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 au-
tonomia e a responsabilidade, integrando-se à formação científica e tecnológica, conduzindo ao exercí-
cio da cidadania;
• O favorecimento à realização, às aptidões e atitudes voltadas ao serviço do bem comum, desenvol-
vendo 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 raciocí-
nio 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 co-
nhecer e aceitar, interpretar e enfrentar, dando sua parcela de contribuição para a construção de um 
mundo melhor.

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

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

PRINCÍPIOS
RIGOR ACADÊMICO E DISCIPLINAR

ÉTICA

EXCELÊNCIA

INTEGRAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA

COMPROMETIMENTO
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

     Para proporcionar um atendimento adequado aos alunos e às famílias, o Petrônio está assim orga-
nizado:

DIRETORIA
Diretor Pedagógico
Diretor Administrativo

ACOLHIMENTO
Psicólogo

SECRETARIA
Tesoureiro
Secretário
Telefonista

GERÊNCIA
Gerente de Qualidade e Relacionamento 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Coordenador de Leitura
Coordenador da Educação Infantil e Coordenador Fundamental I
Coordenador Fundamental II e Ensino Médio
Coordenador Geral

COORDENAÇÃO AUXILIAR 
Auxiliares de coordenação

HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA COORDENAÇÃO

7:00 às 11:00 – MANHÃ

13:00 às 17:00 – TARDE

Mediante agendamento e excetuando-se o horário  de entrada, saída e intervalo.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
Psicólogos supervisores
Psicólogos auxiliares

SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO/GERÊNCIA DE SETOR PESSOAL
Supervisor
Gerente de RH

ENFERMAGEM E CONSULTORIA NUTRICIONAL
Enfermeiros
Nutricionistas
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As atividades escolares obedecem aos seguintes horários:

     EDUCAÇÃO INFANTIL
Matutino – 7h às 11h
Vespertino – 13h às 17h

ENSINO FUNDAMENTAL II (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

GERÊNCIA DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO
Designer 
Publicitário

GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA (DELC)
Gerente
Coordenador de Esportes
Coordenador de Eventos

MECANOGRAFIA
Digitador
Mecanógrafo

BIBLIOTECA
Bibliotecária

SERVIÇOS GERAIS
Faxineiros

PAPELARIA E LIVRARIA
Atendente

PORTARIA
Recepcionista

ALMOXAFIRADO
Almoxarife

HORÁRIOS ESCOLARES

ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO)
Matutino – 7h às 11h30min
Vespertino – 13h às 17h30min

65

AULAS NO LABORATÓRIO
SÁBADOS

3º ANO MÉDIO - 7h às 12h20min (SEMANALMENTE)
1º e 2º MÉDIO - 7h às 12:20min (QUINZENALMENTE)
    Aula em horário alternado mensalmente



ENTRADA E SAÍDA DA ESCOLA
    A entrada e saída dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I será realizada 
exclusivamente pelo HALL DOS VALORES com acesso através das catracas. 

      A entrada dos alunos do Fundamental II e do Ensino Médio será realizada pela PRAÇA DOS 
TALENTOS com acesso através das catracas.

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

EM CASO DE ESQUECIMENTO, O ALUNO DEVERÁ SOLICITAR A 2ª VIA IMPRESSA, PELA 
QUAL PAGARÁ O VALOR CORRESPONDENTE NA SECRETARIA.

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

       Os alunos que chegarem atrasados deverão ir para a Coordenação ou para a Gerência de Re-
lacionamento da escola e serão encaminhados à sala de aula no horário devido. A saída do aluno, 
fora do horário normal de aula, somente será possível mediante solicitação, por escrito, do res-
ponsável, na agenda do aluno e com autorização da Coordenação.

       Quando o pai ou responsável não puder comparecer à escola para buscar o aluno portador do 
cartão vermelho, deverá comunicar à Coordenação, POR ESCRITO. O aluno não será entregue 
a terceiros, salvo se autorizado pelo responsável mediante apresentação da Carteira de Acompa-
nhante.

       Nas situações extras, não previstas anteriormente, em que o aluno precise sair com colegas ou 
outros, comunicar, antecipadamente, aos Coordenadores ou Supervisores POR ESCRITO. O ALU-
NO SÓ SERÁ LIBERADO APÓS CONTATO COM O RESPONSÁVEL CONSTANTE DA FICHA DE IDEN-
TIFICAÇÃO.

       A saída dos alunos da Educação Infantil e do Fundamental I é realizada pelo PORTÃO I – Rua 
Riachuelo
       OBSERVAÇÃO: A saída dos alunos do Fundamental II e do Ensino Médio é realizada pelo PORTÃO 
II – Rua Edésio Silva.

       No ato da matrícula, os pais deverão apresentar documento com foto de todas as pessoas au-
torizadas a receber a criança no final do horário, inclusive dos próprios pais. Nenhuma criança 
será liberada para sair com outro acompanhante que não tenha sido indicado pela família no ato 
da matrícula e que não apresente a CARTEIRA DE ACOMPANHANTE.

ENTRADA, PERMANÊNCIA E SAÍDA 
DA SALA DE AULA
   Os coordenadores e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
estarão aguardando os alunos no HALL DOS VALORES para recepcioná-los no horário da entra-
da. 
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  A pontualidade é fator primordial à formação do aluno e ao bom aproveitamento escolar. Portan-
to, 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 
aluno em sala se estiver acompanhado pelo Gerente de Relacionamento ou pela Coordenação ou 
Auxiliares. 

     Em caso de atraso, o aluno deverá aguardar o início do 2º horário junto à Gerência de Relaciona-
mento ou à Coordenação/ Auxiliares, onde ocorrerá a comunicação aos responsáveis. O aluno será 
considerado atrasado quando chegar após o INÍCIO DAS AULAS. Nesse caso, haverá notificação 
no RELATÓRIO DIÁRIO e os pais serão informados. A REINCIDÊNCIA IMPLICARÁ EM REDU-
ÇÃO DE PONTOS NA NOTA BÔNUS DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO.

ATENÇÃO!
       O ALUNO TERÁ UM LIMITE DE TRÊS ATRASOS POR SEMESTRE LETIVO.ESGOTADO 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 às pessoas competentes para as devidas orientações e re-
gistros.

     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 ca-
deiras de acordo com o mapeamento deverá ser mantida, cabendo apenas ao professor qualquer alte-
ração. 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 interferir no bom andamento da aula. 

     O uso de aparelhos celulares e similares é terminantemente PROIBIDO. A realização de ativi-
dades de outras disciplinas bem como leituras que não sejam relacionadas com a aula em curso 
constituem–se motivos de advertência. A recorrência constitui falta crítica (VER PÁGINA 24).

     Durante o intervalo, os alunos não poderão permanecer nas salas de aula, sob pena de adver-
tência.
Não será permitida a compra de lanche no horário de aulas nem após o toque indicando o reinício 
das aulas.

POLÍTICA DE ATRASO
     Os alunos que chegarem atrasados deverão dirigir-se à Coordenação da escola e solicitar uma auto-
rização para entrar na sala de aula. Após às 7h / 13h o aluno não terá direito a assistir à 1ª aula.

     O aluno que entrar na escola depois do início das atividades escolares diárias será considerado atra-
sado para a aula.
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      O intervalo terá duração de 20 minutos em horários alternados para cada nível:

*Educação Infantil: 8h40min às 9h/ 14h40min às 15h
*Ensino Fundamental I: 8h40min às 9h/ 14h40min às 15h
*Ensino Fundamental II e Ensino Médio: 9h30min às 9h50min/ 15h30min às 15h50min.

      Esse horário fica reservado para o aluno lanchar e realizar atividades livres, sempre fora da sala 
de aula, sob a supervisão da coordenação e da enfermagem.

     Para os alunos da Educação Infantil e do 1º ano, há o projeto MÃOZINHA NA MASSA, que 
consiste 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.

     Para a compra do lanche, o aluno dispõe de três cantinas, sendo uma de LANCHE SAUDÁ-
VEL.

     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 do Ensino Médio compram o próprio lanche na hora do 
intervalo. 

APÓS O TOQUE PARA O FINAL DO INTERVALO, NENHUM ALUNO PODERÁ COM-
PRAR LANCHES.

     Os alunos que desejarem trazer o lanche de casa poderão fazê-lo. Pedimos aos pais que colo-
quem um lanche saudável, sem refrigerante, e evitem garrafas e recipientes de vidro na lan-
cheira.

    Nesse intervalo de 20 minutos, os coordenadores e professores não estarão disponíveis 
para atendimento aos pais.
    Em casos de urgência, procurar a sala de acolhimento.

     Todos os alunos que não comparecerem no horário determinado para o começo das aulas serão 
considerados atrasados, com exceção dos alunos que comprovarem motivos emergenciais que justifi-
quem o atraso como funerais; compromissos agendados; tribunais judiciais, programas especiais, ou 
problemas de saúde (atestado médico)

     O professor não está obrigado a retomar o assunto explicado em sala nos casos de atrasos.

     Nos casos em que o aluno se afastar das aulas por um período demasiado longo, caberá aos pais 
providenciar aulas extraclasse para que possa acompanhar os assuntos ministrados em sala de aula, 
sem prejuízo de sua aprendizagem.
 
      Caso os atrasos persistam por mais de um dia, os pais serão comunicados e deverão tomar provi-
dências.

INTERVALO
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PERMANÊNCIA DO ALUNO NA 
ESCOLA NO FIM DO HORÁRIO
    O HALL DOS VALORES, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E A PRAÇA DE TALENTOS foram 
preparados para o aluno aguardar os pais dentro do Colégio, evitando ficar nas calçadas da vizi-
nhança.

    Se, porventura, o aluno autorizado a sair sozinho permanece nas imediações da escola, fica sob 
a RESPONSABILIDADE DOS PAIS/RESPONSONSÁVEIS  as atitudes do mesmo, caso provoque 
transtornos.

    Após 30 minutos do fim de cada turno, o aluno ficará no colégio, sem os funcionários respon-
sáveis 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.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO

   A AGENDA ESCOLAR PROGRAMADA PELA ESCOLA FACILITA O TRABALHO DE ACOMPA-
NHAMENTO DO ALUNO, TORNANDO-SE UM ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO BOM ANDA-
MENTO DO TRABALHO.

    A comunicação entre Escola e Família é feita, primordialmente, por telefone, através da agenda 
escolar e/ou através de circulares, avisos, comunicados e aplicativo exclusivo do Petrônio. A agen-
da deverá sempre estar na mochila do aluno e ser observada pelo responsável, todos os dias, para 
se certificar de avisos, circulares, comunicados e tarefas.

    Os pais deverão assiná-la, diariamente, ao tomar ciência das comunicações.

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

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

    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.

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

    Além desses meios de comunicação, a escola disponibiliza a agenda e boletim online, através do 
site.
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ENRIQUECENDO O DIA A DIA 
ESCOLAR

EVENTOS PEDAGÓGICOS

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

LABORATÓRIO / LOUSA INTERATIVA

São ferramentas, através das quais as aulas são desenvolvidas a partir de recursos tecnológicos e 
educacionais, oportunizando aos alunos contato com experiências práticas.

EXCURSÕES/AULAS EXTERNAS

Quando necessário e tendo em vista a observação in loco, essas atividades acontecem periodica-
mente. Nesses casos, solicitaremos autorização por escrito, como também pagamento de taxa de 
transporte. Informamos que, nessas ocasiões, os alunos serão sempre acompanhados de seus pro-
fessores e/ou coordenadores.

MOMENTO CÍVICO

Momento em que se realiza hasteamento da Bandeira e execução do Hino Nacional, periodica-
mente, com objetivo de resgatar os valores pátrios. Além disso são atividades cívicas para as quais 
convidamos os alunos.
- Desfile de 7 de setembro, no município e fora dele.
- Banda Marcial.
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• SALA DE ROBÓTICA
     A sala de Robótica é divertida e inovadora, incentiva a liberdade de expressão, criatividade, mo-
bilidade e integração.

     O PROGRAMA DE ENSINO  DE ROBÓTICA PREPARA O ALUNO COM AS SEGUINTES HABILIDA-
DES:

PENSAMENTO TECNOLÓGICO

Nossos alunos desenvolvem conceitos relevantes e os consolidam em práticas desafiadoras de com-
plexidade progressiva, que desenvolvem o raciocínio e habilidades do pensamento tecnológico.

CRIATIVIDADE 

Nossos alunos conciliam o aprendizado em linguagens de programação com aprendizado em ro-
bótica.



TRABALHO EM EQUIPE

Pela Aprendizagem Baseada em Projetos, nossos alunos trabalham em equipe para vencer desafios 
que simulam problemas reais e exigem a aplicação de múltiplos conhecimentos, tecnológicos e 
curriculares, desenvolvendo habilidades relevantes do século 21, como colaboração e trabalho em 
equipe, liderança, planejamento e persistência para resolver problemas.

• BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO
    A Biblioteca está disponível aos alunos, professores e funcionários. Os que dela se utilizarem 
deverão observar as seguintes orientações:

   FINALIDADES:

• Fazer leitura;
• Consultar obras literárias;
• Estudar em grupo;
• Realizar pesquisas;
• Tomar por empréstimos livros e/ou periódicos;

   NORMAS:

• Na área central da biblioteca, a leitura deve ser individual e silenciosa;
• Após a utilização do livro, devolvê-lo no balcão circular;
• Os computadores são de uso individual e devem ser utilizados exclusivamente para pesquisa;
• Necessitando de ajuda, solicitar um dos colaboradores que se encontram no atendimento;
• A utilização das cabines deve ser previamente agendada e obedecer ao horário estabelecido;
• O Empréstimo de livros e/ou periódicos é permitido desde que se obedeçam às regras previstas 
e se observe o prazo de devolução.
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   PROIBIÇÕES:

• Usar celular;
• Entrar na biblioteca mascando chiclete ou lanchando;
• Utilizar o computador para acessar jogos, redes sociais;
• Utilizar, inadequadamente o ambiente, o mobiliário, os livros e/ou equipamento disponível;
• Recolocar o livro na estante;
• Conversar na área de leitura individual;
• Pesquisar em grupo fora das cabines;
• O descumprimento das normas estabelecidas para a utilização da biblioteca, bem como a inci-
dência em alguma das proibições acarretarão ao usuário as seguintes penalidades:

       1ª Infração:  Advertência verbal 
       2ª Infração:  Registro no relatório individual (disciplina – nota bônus)
       3ª Infração:  Suspensão da frequência à biblioteca



• AULA DE MÚSICA
    Os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I têm aula de música no currículo 
escolar. As aulas estão inseridas no horário normal de aulas. 

    O Departamento de Esporte, Lazer e Cultura – DELC – oferece cursos de música e dança

• EDUCAÇÃO FÍSICA

• DELC - DEPARTAMENTO DE 
ESPORTE, LAZER E CULTURA

    As aulas de Educação Física, bem como as escolinhas de esportes, serão realizadas no DELC – 
Departamento de Esporte, Lazer e Cultura, conforme horário disponível na secretaria.

    Os alunos da Educação Infantil  e do Fundamental I terão aulas de recreação, no Colégio, atra-
vés de atividades físicas em forma de expressão corporal com o objetivo específico de promover 
a estruturação da motricidade da criança. Para isso, será desenvolvido um programa educacional 
que atenda aos aspectos, buscando o equilíbrio entre as necessidades individuais e coletivas, por 
meio de atividades lúdicas, desenvolvendo a consciência corporal e espaço-temporal para que a 
criança possa perceber-se com autonomia e harmonia. 

      Periodicamente, haverá uma atividade física, programada para todos os alunos do Ensino 
Fundamental I, sempre aos sábados, no DELC.

13

    Para os alunos do Ensino Fundamental II e Médio, as aulas de Educação Física serão teóricas 
e práticas, e têm caráter obrigatório, conforme a Lei 9394/96. Só serão dispensados da prática de 
Educação Física ou desportiva os alunos que apresentarem problemas de saúde comprovado atra-
vés 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.

IMPORTANTE!

      Em caso de dispensa, o aluno será avaliado através de trabalhos e/ou avaliações propostas 
pelo professor de Educação Física, conforme calendário escolar.

O Departamento de Esportes do Petrônio oferece diversas opções de atividades para o aluno 
tém salas de artes marciais e sala de dança, também de um ginásio poliesportivo e agora temos 

um CAMPO SOCIETY para atender melhor nossa comunidade. 

Estaremos realizando diversas escolinhas de esporte e também estamos engajados em algumas 
atividades culturais como aulas de artes cênicas e cursos de aprendizado nos instrumentos de ban-
da marcial.  

O que você está esperando para se matricular e aproveitar essas vantagens.



ATENÇÃO!
      Para a prática de Educação Física e/ou de esportes, o aluno deverá comparecer UNIFORMI-
ZADO.

EDUCAÇÃO INFANTIL 

                    Camisa padronizada 
                    Short ou calça padronizados

                    Camisa padronizada
                    Short ou calça/saia padronizados

Sapatos pretos ou tênis preto
Meias brancas ou padronizadas

ENSINO FUNDAMENTAL II e ENSINO MÉDIO

Camisa padronizada
Calça padronizada
Sapatos pretos ou tênis pretos (com meias)

EDUCAÇÃO FÍSICA (FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO) 

Camisa padronizada
Short padronizado (Meninos)
Calça Legging Padronizada (Meninas)
Tênis e meias à vontade

ENSINO FUNDAMENTAL I 

Camisa padronizada 
Calça padronizada
Sapatos pretos ou tênis preto
Meias brancas 

MENINOS

MENINAS

ATENÇÃO!
O ALUNO NÃO PODERÁ PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  E DE ESCOLINHAS DE ES-

PORTE SE NÃO SE APRESENTAR ADEQUADAMENTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA. O CASACO OU ROUPA DE 
FRIO NÃO PODERÁ SUBSTITUIR A CAMISA DO FARDAMENTO ESCOLAR. 

NÃO SERÃO PERMITIDAS BOTAS, SAPATILHAS E MEIA CALÇA.
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UNIFORMES

Atividades que acontecem no departamento:
FUTSAL     HANDEBOL     VÔLEIBOL
BASQUETE     TAEKWONDO    JUDÔ
KARATÊ     ARTES CÊNICAS    BANDA MARCIAL
FUTEBOL SOCIETY   DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL

O aluno poderá se matricular em uma dessas opções e ter sua nota em EDUCAÇÃO FÍSICA 
atribuída pelo professor dessa atividade. Todas as informações relativas às escolinhas de esportes 
podem ser adquiridas no ato da inscrição nas modalidades na secretaria.

Atendendo a pedidos, o Petrônio agora tem um amplo espaço para jogos de FUTEBOL SOCIE-
TY, onde alunos e a comunidade poderão desfrutar de jogos, amistosos e disputas num campo de 
futebol sintético estruturado para esse fim. 

• CAMPO SOCIETY



POLÍTICA DE VESTIMENTA
    Todos os alunos deverão se comportar de maneira adequada, apropriada às circunstâncias e 
de acordo com os princípios da boa cidadania. Isso se aplica tanto aos alunos em aula como aos 
alunos em atividades extras. No colégio, alunos são obrigados a vestir fardamento escolar padro-
nizado apropriado demonstrando respeito aos outros e à administração da escola.

    Não serão permitidas peças de vestuário em desacordo com a padronização estabelecida pela 
escola. Fica proibido o uso de bonés, chapéus, bandanas, etc. em sala de aula. O aluno que deso-
bedecer a esta regra ficará fora de sala aguardando os pais.

     RECOMENDAÇÕES ÚTEIS PARA ROUPAS EM DIAS DE EVENTOS: Roupas compostas e sem trans-
parências

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

EDUCAÇÃO INFANTIL

- Material de uso individual e coletivo constante da lista
- Material do projeto LER É BOM:
       - LIVROS
       - PASTA
       - PROGRAMAÇÃO LITERÁRIA

ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2

- Livro do sistema de Ensino SER
- Material de uso individual da lista (Fundamental I)
- Material do projeto LER É BOM
- Material de Filosofia - FTD (EXCLUSIVAMENTE PARA O F2)

ENSINO MÉDIO

- Livros do sistema de Ensino Ph
- Resma de papel oficio
- Materiais extras solicitados no decorrer do ano para atender aos projetos extracurriculares.
- Jaleco para os alunos do laboratório
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     O aluno da EDUCAÇÃO INFANTIL deverá trazer, diariamente, uma mochila com seu mate-
rial de uso pessoal. Não permitimos que o aluno(a) traga brinquedos de casa para escola fora do 
dia específico para o brinquedo (sexta-feira).

     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.
No caso em que o aluno estiver sem material, os pais serão convocados para advertências cabíveis, 
conforme a situação.



IMPORTANTE!
     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, recapitu-
lação e/ou estudos para recuperação.

    NÃO SERÁ PERMITIDO USO DE LIVROS COM RESPOSTAS (DO PROFESSOR OU 
REUTILIZADO). NESTE CASO, O LIVRO SERÁ RECOLHIDO E ENTREGUE SOMENTE 
AOS PAIS.

MEDICAÇÃO NA ESCOLA
     O serviço de enfermagem na escola tem o objetivo de acompanhar o aluno em casos emergen-
ciais na escola. A automedicação constitui falta grave.

     Não é permitido a nenhum aluno ter em sua posse qualquer tipo de medicamento. Remédios 
controlados, prescritos para o uso do aluno durante o horário escolar deverão ser entregues pelos 
pais ao serviço de enfermagem da escola, em embalagem adequada, junto à prescrição.

EVENTOS

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

    Os alunos concluintes dos diversos níveis (Infantil – Jardim II / Fundamental I – 5º Ano / Fun-
damental II – 9º Ano / Ensino Médio – 3º Ano) deverão decidir até o último dia de fevereiro se 
participarão ou não das atividades de formatura propostas pela escola a fim de iniciar o paga-
mento do investimento desse evento.

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

    Em todos os eventos que envolvem custos o aluno só poderá participar mediante pagamento 
antecipado do valor definido.

• FESTA DE ANIVERSÁRIO
      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.
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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 
convidados.

      Assim caracterizada, a festa de aniversário na escola deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções:

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 escrito, 
no próprio 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 li-
beração 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, uniformiza-
dos.

      Nos casos em que a família optar por realizar apenas o lanche na escola, deverá entregar à co-
ordenação os comes e bebes e a professora servirá as crianças. Nesses casos, não serão permitidas 
decoração, apenas a presença dos pais.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

     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:

- PROVA PARCIAL - realizado em data determinada pelo professor com o conteúdo por ele esco-
lhido segundo os critérios possíveis em cada disciplina.
- PROVA GLOBAL - avaliação escrita, contendo todo conteúdo dado durante o bimestre.
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- 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.

• EXERCÍCIOS DIÁRIOS E AVALIAÇÕES

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, me-
diante atestado médico ou pagamento de reposição na secretaria.

• 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 decor-
rer 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 
notas 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 pro-
fessor estabelecerá uma pontuação (nota) às habilidades, interesses e atitudes necessários ao bom 
andamento do trabalho.

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 re-
moverem as dificuldades surgidas no decorrer dos bimestres.
03. Submeter-se-ão aos estudos de recuperação os alunos que, após o somatório das avaliações 
bimestrais, não atingirem média 7,0 (sete).
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POLÍTICA DE AUSÊNCIA
1. Cada vez que um aluno faltar às aulas, os pais ou responsáveis por ele deverão ligar para a Se-
cretaria ou Coordenação, no dia da ausência do aluno, antes do horário das aulas, para comunicar 
a ausência. É importante salientar que essa justificativa deverá estar contemplada no item 3. Em 
caso de o aluno PERDER PROVAS, os pais deverão fazer o pagamento das reposições conforme 
CONTRATO DE MATRÍCULA, CLÁUSULA 12.

2. Quando o aluno retornar à escola, será de sua responsabilidade trazer uma notificação escrita 
pelos pais ou responsável justificando a ausência e ele deverá entregar a justificativa na Coordena-
ção.
      O aluno não deve exceder o número de faltas previsto pela legislação escolar (25%), sob pena de 
reprovação imediata;

3. Exceções a esta regra poderão ser justificadas pelos seguintes motivos:
 •Atestado médico;
 •Funerais;
 •Atividades ou viagens promovidas pela escola;
 •Programas individuais previamente aprovados pela escola.

PARCERIA FAMÍLIA/ESCOLA
        Esta parceria baseada na cooperação, no respeito e na confiança é imprescindível para o suces-
so 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 um deles.
Para tanto, solicitamos a cooperação da família no acompanhamento sistemático da vida escolar 
dos alunos orientando-os para:

 • Conhecimento detalhado do conteúdo deste manual e da leitura pormenorizada dos comu-
nicados, informativos e das correspondências enviadas pela escola;
 • Necessidade de cumprimento das normas estabelecidas;
 • 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 
antecipadas nos períodos de aula;
 • Incentivar formação de hábitos de estudo para 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.
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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO
         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 
método 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.

OBSERVAÇÃO: 

    Os alunos que desejarem vir estudar na escola no contra turno deverão agendar previamente 
junto à bibliotecária.

• 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 vontade e não desanimavam dian-
te 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 material é fundamental, vai des-
de saber o que estudar primeiro até ter um dicionário ou lápis para se organizar antes de começar 
a estudar.

3. INCENTIVAR
- O incentivo é a força que nos faz realizar.
- Procure uma razão para seu estudo.
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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 exer-
cícios de revisão.

      Estudar requer: concentração mental, planejamento individual de horário, leitura eficiente, orga-
nização e resumos, saber tomar notas de aula, busca de informações, organização de trabalho, am-
biente preparado.

- NUNCA deixe acumular tarefas de um dia para o outro.
- ESTUDE um pouco todos os dias.
- 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 estuda-
dos 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 entre-
gues na data solicitada pelo professor.
- MATERIAL DIDÁTICO: Livros, cadernos, material individual são recursos INDISPENSÁVEIS 
aos alunos para sua aprendizagem. Manter o material organizado e conservado, acessível no mo-
mento do estudo, contribui de uma forma bastante significativa para bons resultados na aprendi-
zagem. Deve estar com o aluno diariamente.

DICAS IMPORTANTES
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     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 deficiên-
cias de professores, diretores, funcionários e serviços da Escola;
 • Defender-se quando acusado de qualquer falta, assistido por seu representante legal se ne-
cessário;
 • Utilizar as instalações e dependências do estabelecimento que lhe forem destinadas, na for-
ma e nos horários para isto reservados;
 • Ser orientado em suas dificuldades;
 • Receber seus trabalhos, tarefas e provas devidamente corrigidos e avaliados em tempo há-
bil;
 • Requerer, através de seu responsável, revisão de provas e recuperação;
 • Tomar conhecimento através do boletim escolar ou outro meio próprio, de notas e frequên-
cias obtidas;
 • Ter a garantia de que a Escola cumpra sua função, oferecendo ensino de qualidade, minis-
trado 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 co-
memorações;
 • 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 antecipa-
da;
 • 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 funcioná-
rios;
 • Observar, fielmente, os preceitos de higiene pessoal bem como zelar pela limpeza e conser-
vação das instalações, dependências, matéria e móveis do estabelecimento;
 • Abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons costumes ou importem em de-
sacato 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;
 • Cuidar de seus pertences. Objetos de valor não deverão ser levados à escola;
 • Entregar à família as correspondências enviadas pela escola;
 • Respeitar as rotinas específicas de deslocamento para a sala de aula;
 • Obedecer aos dispositivos deste Regimento.

REGULAMENTO GERAL DO ALUNO
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Proibições ao aluno:

 • Entrar na sala de aula ou dela sair sem permissão do professor;
 • Usar chinelos, boné, óculos escuros ou outros acessórios não permitidos na Escola;
 • Usar o celular, no colégio, durante as aulas, intervalos e dependências da escola, salvo nas 
aulas que exijam o uso da tecnologia solicitado pelo professor;
 • Lanchar em sala de aula;
 • Ausentar-se do Estabelecimento sem a permissão da coordenação;
 • Levar para a sala de aulas materiais estranhos aos deveres escolares e que comprometam 
o andamento das aulas (os mesmos serão recolhidos e entregues somente ao responsável pelo 
aluno);
 • Difundir ideias perniciosas à ordem e às leis do país;
 • Perturbar a aula ou a ordem da escola;
 • Promover algazarra ou distúrbios nas imediações da escola;
 • Usar fone de ouvido nas dependências da escola;
 • Utilizar instrumentos musicais dentro e fora do colégio em momentos inadequados sem 
a permissão da Direção/Coordenação;
 • Impedir a entrada de colegas na sala ou induzi-los à ausência coletiva;
 • Promover, sem autorização do Diretor, sorteios,venda de produtos, coletas ou subscrições 
usando para estes fins, o nome da Escola;
 • Distribuir no recinto da Escola quaisquer boletins ou impressos sem autorização da Dire-
ção;
 • Usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações (comunicar-se com cole-
gas, “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; 
 • Utilizar o uniforme da escola sem permissão;
 • Automedicar-se na escola, mesmo em se tratando de medicamentos usados corriqueira-
mente em casa.
 • EXPOR, ATRAVÉS DE IMAGENS, VÍDEOS E/OU QUALQUER MATERIAL MIDIÁTI-
CO, A MARCA DA ESCOLA (UNIFORME/DEPENDÊNCIAS/LOGOMARCA E IDENTIDA-
DE VISUAL) COM O FIM DE DENEGRIR.

 SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO
     O aluno que, de alguma forma, não conseguir cumprir as normas deste Regimento, efetiva-
mente, deverá ser orientado e estará sujeito às seguintes sanções:

 • Na primeira “indisciplina”, o aluno é orientado e recebe advertência verbal, com ciên-
cia do responsável por telefone;
 • Na segunda “indisciplina”, o aluno é orientado, recebe advertência escrita e segue um 
comunicado 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 Transfe-
rência. Este procedimento poderá ocorrer em qualquer época do ano.
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      Considerada a gravidade da infração e/ou em casos omissos neste regulamento poderão ser ul-
trapassadas uma ou mais etapas previstas.

      PROIBIÇÕES AO ALUNO:      
     De acordo com a política disciplinar do colégio, as infrações dos alunos serão classificadas em 
leves, críticas e graves. As infrações comprometerão o boletim bimestral do aluno em questão e 
resultará em ações administrativas imediatas.

INFRAÇÕES LEVES:
1. Comer em locais inadequados
2. Agredir verbalmente (oralmente ou por escrito).
3. Transitar em locais não autorizados.
4. Não devolver objetos de propriedade da escola depois de um aviso.
5. Desrespeito à integridade moral
6. Desrespeito durante o momento cívico.
7. Utilizar celular em sala de aula, no intervalo ou nas dependências da escola. Neste caso, o 
celular será confiscado e entregue aos pais.
8. Ficar nas calçadas das residências no entorno do colégio.
9.  Sujar sala de aula e dependências da escola.
10.  Não cumprimento das regras ou normas do administrador ou coordenador.

INFRAÇÕES CRÍTICAS: (1 A 3 DIAS DE SUSPENSÃO 
MEDIANTE O COMPARECIMENTO DOS PAIS À ESCOLA)

1. Sair da escola sem permissão.
2. Fraudar documentos ou fazer o uso de colas em provas.
3. Destruir ou danificar objetos de propriedade da escola ou de outrem (O DANO DEVERÁ 
SER RESSARCIDO). Neste caso, o aluno terá que arcar com as despesas por ele ocasionado.
4. Apresentar comportamento inadequado em excursões ou atividades escolares.
5. Utilizar de mecanismos da internet para denegrir a imagem da escola ou de qualquer indiví-
duo, inclusive colegas da escola.
6. Apresentar conduta reprovável dolosa ou intencional.
7. Não ficar depois do horário de aula quando isso for pedido pelo professor.
8. Desobedecer a um superior intencionalmente.
9. Usar roupas ou símbolos que contenham frases, imagens ou elementos obscenos e/ou pre-
judiciais, que façam apologia ao uso de drogas ou álcool, ou ameaças de violência, que sejam um 
distúrbio para processo educacional.
10.  Faltar às aulas propositadamente, ficando nas imediações da Escola.
11.  Desrespeito a alunos, professores, coordenadores e funcionários.
12.  Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis (por exemplo: derrubar o cole-
ga propositadamente);
13.  Praticar Bullyng ou ciberbullyng
14.  Apropriar-se ou danificar objetos de outros.
15.  Causar danos ao patrimônio da escola.
16.  Descumprir as regras disciplinares neste manual para a sala de aula (uso de aparelho celular, 
uso de materiais inadequados à aula, realização de atividades incompatíveis com o assunto).
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INFRAÇÕES GRAVES: AFASTAMENTO DO ALUNO DA ESCOLA

01. Vandalismo doloso e destruição do patrimônio da escola.
02. Uso, posse, consumo ou comercialização de álcool ou de qualquer outra droga lícita ou ilíci-
ta.
03. Agressões verbais ou físicas; ameaças escritas ou intimidação (em razão de, mas não limitada 
a preconceitos de raça, sexo, religião, país de origem, deficiência ou orientação sexual de um aluno 
ou funcionário da escola).
04. Violação das regras de suspensão.
05. Medicação e/ou automedicação
06. Reincidências nas indisciplinas comportamentais;
07. Falsificação de documentos e/ou de assinaturas;
08. Portar armas, drogas (lícitas e ilícitas), tóxicos, bombas ou quaisquer instrumentos perfuro-
-cortantes dentro da escola;

CALENDÁRIO ESCOLAR 2019 

06 – REUNIÃO DE PAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

08 – REUNIÃO DE PAIS DO 3º ANO MÉDIO

08 – REUNIÃO DE PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I

15 – REUNIÃO DE PAIS - FUNDAMENTAL II (6º ANO E NOVATOS)

16 – ASSEMBLÉIA DOS PROFESSORES (SÁBADO)

19 – REUNIÃO DE PAIS – ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL 1 (FORMATURA)

26 – REUNIÃO DE PAIS – ENSINO MÉDIO

21 – INÍCIO DAS AULAS – ENSINO MÉDIO (TODOS)

22 – INÍCIO DAS AULAS - FUNDAMENTAL II (TODOS)

28 – INÍCIO DAS AULAS - INFANTIL E FUNDAMENTAL I (NOVATOS)
               2º ANO (TODOS)

29 – INÍCIO DAS AULAS - INFANTIL E FUNDAMENTAL I (TODOS)

(SUJEITO A ALTERAÇÕES)

01 – LANÇAMENTO DO PROJETO LER É BOM

04 A  06 – FERIADO DE CARNAVAL

08 – DIA INTERNACIONAL DA MULHER - MULHERAÇÃO

11 A 15 – 1ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (1º BIMESTRE)

22 – DIA DA ÁGUA

22 A 29 – 2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (1º BIMESTRE)

27 – DIA DO CIRCO

01 A 08 – RECUPERAÇÃO DO 1º BIMESTRE (FUNDAMENTAL 1)

05 – FIM DO 1º BIMESTRE

12 – PLANTÃO PEDAGÓGICO (FUNDAMENTAL 1 – 1º BIMESTRE)

18 – DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

17– PÁSCOA NA ESCOLA

18 A 21 – SEMANA SANTA

21 – TIRADENTES

22 – PLANTÃO PEDAGÓGICO -1º BIMESTRE (FUNDAMENTAL II / (ENSINO MÉDIO)

23 – ASSEMBLÉIA DE PROFESSORES (NÃO HAVERÁ AULA)



01 – FERIADO – DIA DO TRABALHADOR

04 – DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA: INFANTIL E FUNDAMENTAL I

13 A 17 – 1º ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (2º BIMESTRE)

25 – ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS

27 A 31 – JOGOS INTERNOS

01 E 02– JOGOS INTERNOS

05 – DIA MUNDIAL DO MEIO-AMBIENTE

10 A 14 – 2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (2º BIMESTRE) 

15 – FESTA JUNINA NA ESCOLA

14 A 20 – AULAS DE RECUPERAÇÃO (FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO)

17 A 21 – TÔ DE FÉRIAS – PARA OS ALUNOS QUE PASSARAM POR MÉDIA (FUNDAMEN-

TAL 1)

19 – ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES (ED. INFANTIL) /REUNIÃO DE PAIS (INFANTIL 

E 1ºANO F)

20 A 27 – RECUPERAÇÃO DO 2º BIMESTRE (FUNDAMENTAL 1)

21 a 27 – RECUPERAÇÃO DO 1º e 2º BIMESTRES (FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO)

23 E 24 – FERIADO DE SÃO JOÃO

27 – FIM DO 2º BIMESTRE / CAFÉ JUNINO E REUNIÃO GERAL (EVENTO INTERNO PARA 

PROFESSORE E FUNCIONÁRIOS)

28 – INÍCIO DAS FÉRIAS COLETIVAS

FÉRIAS: 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO
29 DE JULHO – VOLTA ÀS AULAS - INÍCIO DO 

2º SEMESTRE LETIVO

Obs: No período que compreende as férias, a secretaria estará 
aberta em horário normal (7h às 11h e 13h às 17h, de segunda a 
sexta-feira) para pagamentos e atendimento em geral.

26
05 – FERIADO – FUNDAÇÃO DA PARAÍBA

07 – PLANTÃO PEDAGÓGICO DO 2º BIMESTRE (FUNDAMENTAL 1)

10 – DIA DA FAMÍLIA (FUNDAMENTAL II)

12 – PLANTÃO PEDAGÓGICO - 2º BIMESTRE (FUNDAMENTAL II/ ENSINO MÉDIO)

17 – DIA DA FAMÍLIA – FUNDAMENTAL 1

22 –DIA DE BRINCADEIRAS DO PASSADO - FUNDAMENTAL 1/INFANTIL

23 – FEIRA DE PROFISSÕES

26 A 30 – 1ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (3º BIMESTRE)

07 – FERIADO – INDEPENDÊNCIA DO BRASIL / DESFILE CÍVICO
14 – DIA DA FAMÍLIA – 1º E 2º ANO MÉDIO
18 A 25 - SEMANA DO TRÂNSITO
16 A 20 – 2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (3º BIMESTRE)
19 – DIA MUNDIAL DO TEATRO
22 – DIA MUNDIAL SEM CARRO
23 A 27 – RECUPERAÇÃO DO 3º BIMESTRE (FUNDAMENTAL 1)
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07 A 09 – SEMANA DA CRIANÇA (DESPERTA TALENTO)

10 – CAMPINA, GRANDE INSPIRAÇÃO / FIM DO BIMESTRE

11 – FERIADO – DIA DA CIDADE

12 – FERIADO RELIGIOSO – DIA DA PADROEIRA DO BRASIL

14 – DIA DO PROFESSOR

16 – PLANTÃO PEDAGÓGICO DO 3º BIMESTRE (FUNDAMENTAL 1)

31 – DIA DA POESIA (DRUMMOND)
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02 – FERIADO – FINADOS

04 A 08 – 1ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (4º BIMESTRE)

09 – GALERIA DO CONHECIMENTO (EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I)

15 – FERIADO – PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

18 A 22 – 2ª ETAPA DE PROVAS DO FUNDAMENTAL 1 (4º BIMESTRE)

23 - VIRTUALTECH (FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO)

25 A 29 – PROVAS DE RECUPERAÇÃO – 4º BIMESTRE (FUNDAMENTAL 1)

30 – NOITE DA GRATIDÃO – 3º ANO MÉDIO

02 – ENTREGA DE RESULTADOS E PLANTÃO PEDAGÓGICO DO 4º BIMESTRE (FUNDA-
MENTAL 1)/CANTATA

03 A 06 – AULAS PARA PROVA FINAL (FUNDAMENTAL 1)

06 - ÚLTIMO DIA DE AULA E ENTREGA DE RESULTADOS (FUNDAMENTAL2 E ENSINO 
MÉDIO

02 A 06 – AULAS DE RECUPERAÇÃO (FUNDAMENTAL 2 E ENSINO MÉDIO)

07 – FORMATURA

08 – FERIADO – PADROEIRA DA CIDADE

09 A 11 – PROVAS DE RECUPERAÇÃO (FUNDAMENTAL 2 E ENSINO MÉDIO)

09A 13 – PROVAS FINAIS (FUNDAMENTLA 1)

13 – ENTREGA DOS RESULTADOS DAS PROVAS DE RECUPERAÇÃO (FUNDAMENTAL 2 E 
ENSINO MÉDIO) /

ENCERRAMENTO INFANTIL E 1º ANO / NOITE DE AUTÓGRAFOS

16 – CONSELHO DE CLASSE (FUNDAMENTAL 1)

17 - ENTREGA DE RESULTADOS (FUNDAMENTAL 1)

17 A 19 – PROVAS FINAIS (FUNDAMENTAL  2 E ENSINO MÉDIO)

20 – CONSELHO DE CLASSE (FUNDAMENTAL 2 E ENSINO MÉDIO)

23 – ENTREGA DE RESULTADOS (FUNDAMENTAL 1, 2 E ENSINO MÉDIO)

25 – FERIADO – NATAL 
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