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SEJAM BEM-VINDOS AO ANO DE 2021!
ESTAMOS MUITO FELIZES EM TÊ-LOS CONOSCO, NOSSA
EQUIPE SE ORGULHA EM PODER OFERECER AOS SEUS MAIORES
TESOUROS, NOSSOS QUERIDOS ALUNOS, O QUE HÁ DE
MELHOR EM EDUCAÇÃO, PARA QUE ELES POSSAM CONSTRUIR
UM FUTURO PROMISSOR E CHEIO
DE CONQUISTAS!

Prezada Família

Ao escolherem o Colégio Santa Terezinha para seus filhos, vocês nos passaram uma
procuração e um voto de confiança.

Seguem nossas orientações e algumas regras que devem ser observadas,
pois acreditamos que a parceria Família-Escola, 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 de conhecimento
e a autorrealização de cada um deles.

Sumário
Horário Escolar ........................................................................................................................ 04

Uso do Uniforme ...................................................................................................................... 05

Chegadas Tardias e Saídas Antecipadas ............................................................................... 06

Transporte Escolar ................................................................................................................... 06

Roupas e Objetos Pessoais ...................................................................................................... 07

Passeios e Saídas de Estudo ................................................................................................... 07

Ausência do aluno ................................................................................................................... 08

Dispensa de Educação Física ................................................................................................. 08

ª Chamada - Recuperação e Exames Finais

Avaliações - Provas de 2

.................................. 09

Biblioteca ................................................................................................................................. 10

Orientações a serem Observadas ............................................................................................ 11

Prezada Família, não é Permitido ............................................................................................. 11

Oficinas Esportivas e Culturais Gratuitas ................................................................................. 12

Portal Unimestre ....................................................................................................................... 13

Portal do COC .......................................................................................................................... 14

Dicas de Estudo ........................................................................................................................ 15

Regimento Escolar .................................................................................................................... 16

HORÁRIO ESCOLAR

A pontualidade é um indicador social do respeito que temos com nós mesmos e
com quem nos rodeia.
As famílias devem assegurar-se de que o aluno chegue ao Colégio pelo menos
cinco minutos antes do sinal de entrada.

Educação Infantil
13:15 às 17:30

Ensino Fundamental Anos Iniciais

(1

º

ao 5

º

Ano)

Matutino: 07:30 às 11:45 * Vespertino: 13:15 às 17:30

Ensino Fundamental Anos Finais

(6

º

ao 9

º

Ano)

Matutino: 07:30 às 12:00 * Vespertino: 13:15 às 17:40
Contraturno 1x na semana em modo on-line

Ensino Médio
Matutino: 07:30 às 12:00
Contraturno 1x na semana em modo on-line

Integral:
07:15 às 18 horas.

Solicitamos às famílias que organizem os horários de seus filhos, como médico, dentista,
etc. fora dos horários de aula.

ATENÇÃO!
quando

Conforme

ultrapassados

consta
os

aluno, será cobrado uma

no

Contrato

horários

de

Prestação

estabelecidos

quanto

de
ao

Serviços

Educacionais,

atendimento

escolar

do

taxa de compensação pelo pagamento de hora extraordinária

destinado ao professor responsável.
A permanência do educando da Educação Infantil nas dependências da CONTRATADA em horário que
exceda a carga horária especificada obriga os CONTRATANTES no pagamento adicional de R$ 50,00
(cinquenta reais) pela primeira hora/fração excedida e R$100,00 (cem reais) pela segunda hora/fração
excedida, a título de contraprestação pela guarda do educando.
A permanência do educando do Ensino Fundamental e Médio nas dependências da CONTRATADA em
horário após as 19:00 horas obriga os CONTRATANTES no pagamento adicional de R$ 50,00 (cinquenta
reais) pela primeira hora/fração excedida e R$100,00 (cem reais) pela segunda hora/fração excedida, a
título de contraprestação pela guarda do educando.

O USO DO UNIFORME

O uniforme escolar é

obrigatório e deve ser usado diariamente, pois trata-se de

um importante diferencial que transmite, sobretudo, segurança, além da
identificação dos alunos do Colégio Santa Terezinha.
Prezamos muito pela segurança dos nossos alunos e entendemos que há
necessidade da praticidade, que os pais tanto esperam em relação a este
quesito, portanto solicitamos que os senhores repassem aos filhos a importância
de usarem-no corretamente.
É obrigatório tanto para a frequência nas aulas como para as demais atividades
escolares que possam ocorrer em contraturno ou em aulas de campo.

É permitido a entrada dos(as) alunos(as) no Colégio vestidos(as) com calça/bermuda
jeans

tradicional

(azul)

ou

calça

legging

azul

com

a

logo

do

colégio

(vendido

na

papelaria em frente ao Colégio).
Não é permitido a entrada dos(as) alunos(as) no Colégio com outro casaco ou jaqueta
que

não

seja

a

do

Colégio.

Porém,

em dias de frio mais intenso poderão ser

utilizados casacos mais grossos (de preferência em cores escuras) sobrepondo o
uniforme. Nos demais dias, pedimos que os alunos venham com blusas, como as de lã ou
moletom, branco ou azul, por baixo da camiseta ou casaco do Colégio.
Não será permitido o uso de camisetas antigas ou que não seguem os padrões exigidos
pelo Colégio, como tecido, modelo ou logomarca.
Informamos, ainda, que não é permitido ao aluno fazer modificações e nem adaptações
pessoais às peças componentes do uniforme.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Cada peça do uniforme deve ser identificada com
nome/série/ano, pois esquecimentos acontecem, e, em casos de perdas ou extravios,
o Colégio não poderá se responsabilizar.

CHEGADAS TARDIAS E SAÍDAS ANTECIPADAS

Os alunos poderão chegar atrasados, injustificadamente, ao Colégio
até

(03)

três

vezes

no

ano.

Portanto,

sempre

que

acontecer,

comparecer na Coordenação Pedagógica com a devida justificativa,
se houver.
Os alunos serão liberados antes do horário normal de aula SOMENTE
mediante

autorização

do

Secretaria/Coordenação

ou

responsável,
por e-mail

via

ou com a

Whatsapp

da

presença física

dos responsáveis.
Havendo necessidade de retirar o aluno (Ensino Fundamental e Médio)
antes do término das aulas, solicitamos que seja antes do início do
último

período

(11:10;

12:00;

16:50),

para

evitar

interrupções

no

andamento da aula.

TRANSPORTE ESCOLAR
Para quem utiliza o transporte escolar, pedimos que anotem na agenda de seu filho o
nome e o telefone da empresa que presta o serviço e informem a Secretaria do Colégio
para inclusão no cadastro do aluno.
Ao escolher o transporte escolar é importante averiguar todas as condições de higiene
dos carros e se o número de cintos de segurança é igual ao número de crianças,
evitando que as mesmas sejam transportadas em pé ou que o veículo tenha uma lotação
maior que a permitida por Lei. É aconselhável, também, obter o endereço e telefone do
motorista. Outro aspecto que os pais devem observar é se existe uma pessoa destinada a
acompanhar as crianças no trajeto do veículo ao interior da escola. Tanto o veículo como
o motorista devem estar credenciados pelo DETRAN. Fonte: www.brasilescola.com
Para contatos e rotas, click no link abaixo:
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/transportes/index.php?cms=escolar&menu=7

ROUPAS E OBJETOS PESSOAIS

Todos os objetos pessoais do aluno devem ser identificados com nome e série. Os alunos
devem evitar vir para o Colégio com joias, brinquedos de valor, jogos eletrônicos ou
objetos inadequados à rotina escolar.
A

organização

diária

da

mochila

é

importante,

pois

garante

a

retirada

de

objetos

desnecessários. Solicitamos que a família fique atenta a possíveis roupas ou quaisquer
objetos que não pertençam à criança, mas que apareçam entre seus pertences. Uma
conversa sobre as condições em que determinados empréstimos foram realizados – às
vezes sem a autorização dos adultos – tem sempre valor educativo e muito contribui para
o desenvolvimento moral dos alunos.
A

escola

não

se

responsabiliza

por

objetos

perdidos.

Encontra-se

à

disposição

dos

responsáveis a caixa de objetos perdidos e achados para que seja feita a identificação
quando necessária.

PASSEIOS E SAÍDAS DE ESTUDO

Atividade temporariamente suspensa devido à Pandemia

As famílias serão avisadas com antecedência sobre as saídas de estudo, com seus dias
e horários.
OS ALUNOS SÓ PARTICIPARÃO MEDIANTE ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO ENVIADA
AOS RESPONSÁVEIS, EM CADA OCASIÃO.
Os passeios têm hora marcada para sair, evitem atrasos.
Os alunos deverão estar uniformizados para participar da saída.

AUSÊNCIA DO ALUNO

Quando o aluno precisar faltar às aulas por motivo de doença, notificar à coordenação
para que os professores sejam avisados e para que sejam feitos os encaminhamentos
pedagógicos.
Se

for

detectada

alguma

doença

infectocontagiosa,

como

conjuntivite,

catapora,

impetigo etc, o Colégio deverá ser comunicado imediatamente e o aluno permanecer em
casa até sua total recuperação, retornando às aulas após liberação médica.

Importante: Remédios somente serão ministrados se vierem prescritos na agenda do
aluno

com

a

dose,

seu

respectivo

horário,

assinatura

dos

pais

ou

responsáveis

e

obrigatoriamente com a receita médica.

DISPENSA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Os alunos do Ensino Médio que cumprirem

jornada de trabalho

igual ou superior a 06

(seis horas) ou que estiverem enquadrados nas demais situações previstas na Lei Federal

º

n

10.793 de 01/12/2003, podem requerer

através

do

formulário

e

carimbada
Trimestre,

Portal

On-line

anexando

com

CNPJ

a

da

do

Unimestre,

Declaração
empresa

(o

do

dispensa das aulas de Educação Física,
no

menu

"Requerimentos",

Empregador,

processo

deve

que

ser

deve

repetido

anexando novo documento com a data atualizada).

preenchendo

estar
a

assinada

cada

início

o
e
de

ª CHAMADA –

AVALIAÇÕES - PROVA DE 2

RECUPERAÇÃO – EXAME FINAL

O aluno é avaliado nos aspectos quantitativo e qualitativo; sendo assim, deverão ficar
atentos

ao

cronograma de provas e entrega de trabalhos,

agendados

com

antecedência, disponível em sala de aula e no Portal On-line Unimestre.

º

Para alunos de 1

º

ao 5

Ano os comunicados com as datas das avaliações são também

colados na Agenda do aluno.

Ausência nas provas:

Os alunos que faltarem à aula no dia de realização de prova

deverão solicitar, através do Portal On-line Unimestre, no menu

Requerimento de 2ª Chamada de Prova,

o

EM ATÉ 24 HORAS após a aplicação da

mesma. Para solicitar basta clicar em:
No ato da solicitação, será gerado um boleto a ser pago na rede bancária no valor de R$
45,00 (quarenta e cinco reais),

salvo os casos de doença quando justificados por

atestado médico, o qual deverá ser anexado no momento da solicitação.
As datas e horários são pré-agendados durante o ano letivo, devendo o aluno que
precisar realizar a prova substitutiva ficar atento ao calendário escolar divulgado pela
Coordenação.

Aprovação, Recuperação e Exame Final:

A

média

para

aprovação,

conforme

Resolução 158 do Conselho Estadual de Educação, é 7,0 (sete) e a frequência

igual ou

superior a 75% (setenta e cinco por cento). Aos alunos que apresentarem rendimento
insuficiente o Colégio oferecerá reforço escolar em determinadas disciplinas. Para todos
os alunos haverá, a cada trimestre, uma semana de provas de recuperação e ao final do
ano letivo, exames finais para aqueles que não atingiram a média final de aprovação.
No Portal e APP Unimestre os alunos e seus responsáveis poderão acompanhar as

lançadas em cada disciplina e a frequência, assim como o conteúdo diário
disciplina, clicando no Portal em

ou no APP em

notas

de cada

BIBLIOTECA

O empréstimo de livros da

Iniciais

Educação infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos

ocorrerá semanalmente, nas visitas semanais com a professora da turma. O

aluno poderá pegar um livro por vez, apresentando a sua carteirinha do Colégio a
Bibliotecária.
Os

alunos

do

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio

deverão

portar

a

sua

carteirinha do colégio para realizar o empréstimo dos livros, podendo a renovação* ser
feita também pelo portal on-line Unimestre, no menu

.

*Salvo livros da lista de leitura obrigatória, que não são passíveis de renovação.
O prazo de empréstimos é de 07 (sete) dias.
Os livros serão emprestados em absoluta confiança, ou seja, o aluno será responsável
pela guarda e devolução na data indicada e nas mesmas condições em que lhe foi
emprestado.
A data de devolução é registrada na ficha localizada atrás do livro, caso a devolução

º

não seja realizada na data prevista, o aluno da Educação Infantil ao 4

º

impedido de levar outro livro e, no caso de alunos do 5

Ano ficará

Ano em diante, o atraso

implicará também em cobrança de multa por dia de atraso.
As

multas

são

cobradas

a

partir

do

º

5

Ano,

sendo

º

(Cinquenta Centavos) por dia de atraso e de 6
Real) por dia de atraso.

para

estes

o

valor

de

R$

0,50

Ano ao Ensino Médio de R$ 1,00 (Um

Quando se tratar do livro da lista de leitura obrigatória, a multa

será no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por dia de atraso.

Os livros da lista de leitura obrigatória são emprestados preferencialmente para
os alunos do Fundamental Anos Finais e Ensino Médio.
Não é permitido alimentos e bebidas dentro da Biblioteca.

"Livros dão alma ao universo, asas para a
mente,
voo para a imaginação e vida a tudo"
PLATÃO

ORIENTAÇÕES A SEREM OBSERVADAS

Acompanhar o conteúdo das aulas dadas, tarefas para casa, provas e trabalhos de
seu filho(a) no

Portal On-line

e

APP Unimestre,

a fim de saber do seu progresso ou

dificuldades e auxiliá-lo.
Estimular

os

estudos

de

seu

filho(a)

sempre

que

necessário,

permitindo

que

o(a)

aluno(a) desenvolva todo seu potencial.
O

Colégio

espera

que

as

famílias

atendam

sempre

os

pedidos

da

Direção

e

Coordenação de comparecimento e que prestem assistência aos nossos esforços na
construção do futuro de seus filhos.
Estarem atentos aos comunicados oficiais enviados pelo Colégio através do Portal e
Aplicativo Unimestre e das nossas redes sociais, mantendo sempre atualizados os seus
endereços de e-mails.
Evitar deixar materiais, lanches, trabalhos e principalmente dinheiro na Secretaria após
o

início

da

aula,

pois

ao

entregar

ao

aluno

a

aula

precisa

ser

interrompida,

prejudicando assim o andamento da mesma.
Avisar

a

Secretaria

sempre

que

houver

mudança

de

endereço

e/ou

telefone,

mantendo os dados sempre atualizados, para entrarmos em contato rapidamente em
casos de emergência;
Orientar sobre a necessidade do cumprimento, pelo aluno, das normas estabelecidas,
contidas no Regimento Interno divulgadas no presente Manual;
Garantir a presença contínua do aluno em todas as aulas, justificando as faltas que
porventura ocorram e incentivar a formação de hábitos de estudo, como é o caso da
realização de tarefas de casa e trabalhos;

PREZADA FAMÍLIA, NÃO É PERMITIDO
Conversar com professores e auxiliares nos horários de aulas ou nas filas.

Quando

houver necessidade de conversar com a Coordenação ou Professores, agendar
horário através dos canais de atendimento: Whatsapp ou E-mail.
Interromper o andamento das aulas nas portas da sala;
Acompanhar seu filho (a) pelos corredores do Colégio (ele sabe o caminho).

Tais comportamentos prejudicam o atendimento aos alunos, a formação de hábitos,
autonomia e o bom andamento das nossas atividades.

OFICINAS ESPORTIVAS E CULTURAIS
GRATUITAS

Dança, Teatro, Capoeira, Futsal, Basquete e Vôlei
º Ano do Fundamental em diante, poderão escolher 01 (uma)

Os alunos do Colégio, do 1

modalidade esportiva ou cultural para participar, gratuitamente, mediante Matrícula
na Secretaria do Colégio ou através do Portal Unimestre no menu

Atendendo

aos

princípios

da

meritocracia

proposto

em

nosso

.

Projeto

Político

Pedagógico, a continuidade da participação de um trimestre para o outro levar-se-á
em conta critérios como interesse e participação, a frequência, a responsabilidade e a
disciplina nas aulas.

Pedimos que sempre que ocorrer faltas consecutivas, justificar junto a Secretaria ou
Coordenação,

pois

a

matrícula

será

automaticamente

cancelada

caso

o

aluno

apresente 03 (três) faltas consecutivas injustificadas.

A troca de modalidade será permitida até o início do Segundo Trimestre.

A matrícula na modalidade escolhida poderá ser feita em qualquer época do ano,
conforme

disponibilidade

de

vaga,

salvo Dança e Teatro que encerram as

inscrições no dia 02 de Maio.

""Quando alimentamos mais a nossa coragem do que os
nosso medos passamos a derrubar muros e a construir
pontes"

UNIMESTRE E PORTAL DO COC

O acesso ao

Portal On-line do Unimestre

é realizado através do site do Colégio

www.colegiostaterezinha.com.br - clicando em
login do usuário e senha,

adquiridos

no

momento

-

e utilizando o
da

matrícula

ou

solicitados,

a

qualquer tempo, para a secretaria do Colégio. Nesta plataforma a família tem acesso às
informações exclusivas do ambiente escolar.
Troca do acesso, no caso de Responsáveis com mais de um filho no Colégio.

Para solicitar 2

ª chamada de prova, 2ª via de Carteirinha do aluno, Carteirinha

Adicional de Responsável, entre outros.

Consulta ao acervo da Biblioteca, seus empréstimos e renovação on-line

Relação dos Documentos entregues na matrícula do aluno.

Acesso aos Boletos de Pagamento. Acesso exclusivo do Responsável Financeiro.
Impressão de documentos, tais como Declaração Anual de Débitos e Extrato
de Parcelas Pagas (Exclusivo do Responsável Financeiro).

Material de Apoio disponibilizado ao aluno como complemento de conteúdo
dado em aula.
Acesso às notas do Trimestre, Frequência e conteúdo dado em cada aula.

Principais comunicados, avisos e eventos do Colégio.

Matrícula on-line das Oficinas e Atividades Extracurriculares

Acesso às ocorrências registradas pela Coordenação e Professores

Acesso aos Planejamentos das turmas e outros documentos

Espaço para enviar recados para Coordenação, Secretaria e Professores

Rematrícula on-line para o Ano Letivo seguinte

Visualização das Tarefas para casa

Espaço para atualização de dados cadastrais, alteração de senha etc.

UNIMESTRE E PORTAL DO COC

O Portal on-line do COC é uma ferramenta exclusiva do Sistema COC de Ensino, com
conteúdos exclusivos para os alunos, trazendo um ensino multiconectado, repleto de
soluções educacionais e conteúdos digitais, além do material didático eletrônico.
Pode

ser

acessado

no

site

do

Colégio

www.colegiostaterezinha.com.br, clicando em

Santa

Terezinha:

.

O usuário e a senha serão enviados aos alunos depois do início das aulas ou podem ser
solicitados a qualquer momento para a Secretaria do Colégio.

Link com o Tutorial:

DICAS DE ESTUDO

Primeiramente, coloque como meta o ato de não estudar só na véspera da prova e jamais
utilizar o período da madrugada para estudar. Além de não haver concentração suficiente
nesta hora, o aluno fica com sono e não presta atenção na aula no dia seguinte.
O ideal é criar um programa de estudos que acompanhe as suas aulas no Colégio. Por
exemplo, se durante a manhã você teve aula de Português, História, Geografia e Física
então reserve quatro horas do seu dia para revisar o conteúdo dado em sala de aula e
resolver exercícios (a única forma de se treinar as disciplinas exatas é resolvendo exercícios).

Mas, atenção! Quatro horas é um tempo suficiente para se dedicar ao estudo em casa (sem
contar o tempo que fica na escola), mas se você precisar ficar um pouco mais de tempo
para estudar para uma prova, por exemplo, não se esqueça de jamais ultrapassar cinco
horas, sob pena de seu esforço ser em vão. Afinal, o seu cérebro também precisa descansar
e depois de certo tempo entra em sobrecarga e o conteúdo literalmente “se esparrama” da
sua cabeça, não fica nada. Portanto, sem exageros!

Anotar as TAREFAS diariamente na agenda escolar e realiza-las, pois elas fazem parte
de sua aprendizagem e do processo avaliativo;
O CADERNO e os LIVROS DO COC devem estar organizados e completos com tarefas
de casa realizadas;
Os TRABALHOS devem ser entregues na data estipulada pelo(a) professor(a). Caso
ocorram entregas fora do prazo estabelecido, se forem aceitos terão menor valor, pois a
aceitação dependerá do motivo, avaliado pela coordenação e professor(a) da disciplina
em questão;
As AVALIAÇÕES serão realizadas no decorrer do trimestre de acordo com o calendário
divulgado. Depois de corrigidas serão enviadas para casa;
Acompanhar o CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES em sala de aula e pelo Portal On-line
Unimestre, para não perder nenhuma avaliação;
ATITUDES: manter respeito, consideração e colaboração com os professores, colegas de
classe e demais funcionários do Colégio, sabendo ouvir e prestigiar o trabalho de todos.

REGIMENTO ESCOLAR

DOS DIREITOS DOS ALUNOS
Art. 47 - Constituirão

direitos dos alunos,

além daqueles que lhes são outorgados pela

legislação própria:
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II. Aquisição do conhecimento prático necessário;
III. Tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e de funcionamento da
escola;
IV. Receber informações sobre os diversos serviços oferecidos pelo estabelecimento;
V.

Fazer

uso

dos

serviços

e

dependências

escolares,

de

acordo

com

as

normas

estabelecidas neste Regimento Escolar;
VI. Tomar conhecimento do seu rendimento escolar e de sua frequência, através do boletim
bimestral;
VII. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer ás instâncias escolares superiores;
VIII. Solicitar revisão de provas, a partir da divulgação das notas;
IX. Requerer transferência ou cancelamento de matrícula por si, quando maior de idade, ou
através do pai ou responsável, quando menor;
X.

Apresentar

sugestões

relativas

aos

conteúdos

programáticos

desenvolvidos

pelo

professor, com o objetivo de aprimorar o processo ensino-aprendizagem;
XI. Reivindicar o cumprimento da carga horária prevista na grade curricular;
XII. Discutir com a Direção os problemas, as dificuldades pessoais e os relacionados ao
processo ensino-aprendizagem, propondo soluções;
XIII. Ser tratado com respeito e urbanidade pelos diretores, professores e funcionários da
escola;
XIV. Encontrar, na escola, ambiente favorável à sua educação integral;
XV. Requerer prova de segunda chamada quando, por motivo justo, estiver impossibilitado
de comparecer na data prevista.

DOS DEVERES DOS ALUNOS
Art.

48

-

Constituirão

deveres dos alunos,

além

daqueles

previstos

na

legislação

pertinente:
I. Cumprir as disposições deste Regimento Escolar, no que lhes couber;
II. Atender as determinações dos diversos setores da escola;
III. Comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares;
IV. Participar das atividades e solenidades programadas e desenvolvidas pela escola;
V. Cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações escolares;
VI. Manter e promover relações cooperativas com professores, colegas e comunidade;
VII. Indenizar o prejuízo, quando produzir dano material à escola ou a bens ou objetos de
propriedade de colegas, professores ou funcionários;
VIII. Justificar à Direção e ao professor, mediante atestado médico ou declaração dos pais
ou responsáveis, a ausência a provas ou a impossibilidade de entregar trabalhos escolares
na data prevista;
IX. Apresentar-se com uniforme completo e limpo em todas as atividades escolares e
extracurriculares;
X. Realizar os trabalhos escolares com zelo, assiduidade e pontualidade;
XI. Evitar trazer para a escola objetos de valor, bem como material alheio ao escolar, uma
vez que o estabelecimento não se responsabilizará por seu extravio;
XII. Respeitar os horários de inicio e término das aulas, evitando que o bom andamento das
atividades e a aprendizagem dos conteúdos sejam prejudicados;
XIII.

Estar

de

posse

de

todo

o

material

didático

individual

necessário,

quando exigido, bem como a agenda escolar;
XIV. Estar em dia com o pagamento das mensalidades escolares.

apresentando-o

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES
Art. 111 - As

penalidades

determinadas pela escola, aplicáveis aos alunos, terão objetivo

formativo.

Art. 112 - Pela inobservância dos deveres previstos neste Regimento Escolar e conforme a
gravidade ou reiteração das faltas e infrações serão aplicadas aos alunos as seguintes
medidas disciplinares, após esgotarem-se todas as tentativas na orientação escolar:
I. Advertência verbal;
II. Advertência escrita e comunicação aos pais ou responsáveis;
III. Exigência de comparecimento dos pais ou responsáveis à escola;
IV. Suspensão;
V. Cancelamento da matrícula, com expedição de sua transferência pela Direção Geral,
quando se tratar de motivo muito grave.
Parágrafo Único: A pena de suspensão de dias letivos será dada em função da falta
cometida e não isenta o aluno da obrigatoriedade de apresentação de trabalhos escolares
e realização das provas.

Art. 113 – A aplicação da medida de advertência verbal será executada pelo professor ou
pela Direção Geral.

Art. 114 – As medidas de advertência escrita e/ou comparecimento dos pais ou responsáveis
serão

aplicáveis

pela

Direção,

nos

casos

de

reincidência

em

falta

já

punida

com

advertência verbal e de acordo com a gravidade da infração.

Art. 115 – A medida de suspensão de três dias das aulas normais será aplicada pela Direção.

Art. 116 - A medida de cancelamento de matrícula será aplicada exclusivamente pela
Direção, nos casos de infrações muito graves.
Parágrafo único - Nos casos de infrações muito graves previstas no caput deste artigo, a
Direção Geral poderá, a seu critério e em vista da incapacidade dos pais ou responsáveis
de resolverem o problema, fazer os devidos encaminhamentos ao Conselho Tutelar da
Criança e do Adolescente.

Art. 117 - As medidas disciplinares aplicadas ao corpo discente não serão registradas nos
históricos escolares dos alunos, devendo constar apenas nos assentamentos da escola.

DAS FALTAS DISCIPLINARES
Art. 118 - Serão

faltas disciplinares, passíveis de penalidades previstas neste Regimento, os

seguintes comportamentos:
I. Apresentar-se na escola alcoolizado ou sob efeito de qualquer outra substância tóxica;
II. Usar, ou tentar usar, de meios ilícitos para a resolução de trabalhos ou testes escolares;
III. Participar, no âmbito da escola, de atividade ou movimento não autorizado pela Direção,
que venha a perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos escolares;
IV. Participar de algazarras, ou provocá-las, nas dependências da escola, em qualquer
ocasião;
V. Participar de atividades turbulentas ou perigosas, ou provocá-las, nas dependências ou
proximidades do estabelecimento;
VI. Perturbar as aulas ou trabalhos escolares, prejudicando a aprendizagem com atitudes
indevidas;
VII. Entrar e permanecer sem uniforme nas dependências da escola, sem autorização, ou
usar indevidamente os uniformes escolares;
VIII. Deixar de apresentar identificação escolar, quando solicitada;
IX. Negar-se a ressarcir danos causados intencionalmente ao patrimônio da escola;
X. Distribuir impressos, divulgar folhetos, fazer comunicações públicas que envolvam o nome
da escola, de seus professores ou funcionários, sem a devida autorização da Direção;
XI. Impedir a entrada de colegas às aulas ou incentivá-los a faltas coletivas;
XII.

Organizar

qualquer

forma

de

arrecadação

pecuniária

em

nome

da

escola,

sem

autorização da Direção;
XIII. Praticar qualquer espécie de jogos de azar no ambiente da escola, em qualquer
ocasião;
XIV. Fumar no recinto escolar;
XV. Desrespeitar, ofender, provocar, desacatar com palavras, atos ou gestos, bem como
cometer agressão física a colegas, professores, autoridades ou funcionários da escola;

XVI. Proferir palavras de baixo calão ou grava-las em qualquer local;
XVII. Lançar mão de algo de outrem ou da Escola sem licença, ou danificar objetos ou
pertences de outrem;
XVIII.

Causar

intencionalmente

danos,

de

qualquer

natureza,

ao

prédio,

mobiliário,

equipamentos, entre outros, ficando inclusive obrigado a indenizar a Escola por eventuais
prejuízos sem exclusão de penalidade cabível;
XIX. Sair da Escola sem permissão da Direção e/ou sem a autorização por escrito dos
responsáveis.
XX. Recusar-se a cumprir determinações de diretores e professores.
XXI. Entrar e sair de sala de aula sem autorização do professor.
XXII. Ocupar-se durante as aulas de coisas estranhas ou não pertinentes a elas.
XXIII. Sair de sala nos intervalos entre aulas sem autorização.
XXIV. Permanecer em sala durante o recreio.
XXV. Mascar chicletes em qualquer dependência da Escola.
XXVI. Permanecer nas janelas ou manter conversação com elementos estranhos a Escola
durante as aulas ou durante o recreio.
XXVII. Andar de bicicleta, skate ou patins nas dependências da Escola.
XXVIII. Promover dentro, nas proximidades da Escola, ou quando se encontrar uniformizado,
brigas ou ter comportamentos incompatíveis com a adequada conduta social.
XXIX. Trazer, sem autorização, pessoas estranhas para a Escola.
XXX. Deixar ligado qualquer aparelho eletrônico, em sala de aula, biblioteca e laboratórios.
XXXI.

Expor

de

forma

pejorativa

na

WEB

e

redes

sociais

o

Colégio,

sua

marca

ou

funcionários e colegas, através de fotos ou comentários estando passíveis ainda de medidas
penais e administrativa conforme normas legais pertinentes.

Juntos,
sempre somaremos
JUNTOS
SEREMOS SEMPRE MAIS!
Agradecemos
imensamente a confiança depositada em nossa equipe!

