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Normas quanto ao procedimento do aluno com relação à escola

Horário:  Fundamental II – das 07h30 às 12h50.
  Fundamental I – das 13h às 17h30.
  Educação Infantil – das 13h30 às 17h30.

Atraso do aluno: O aluno poderá entrar após esse horário por três vezes durante o mês, 
até no máximo, 8h20 (2ª aula).
- Na 4ª ocorrência o pai ou responsável tomará ciência do fato por escrito. Caso haja 
avaliação na 1ª aula, o aluno ficará impossibilitado de fazer a mesma, tanto mensais 
quanto bimestrais e  o responsável  deverá solicitar por requerimento a segunda 
chamada, mediante pagamento de taxa na secretaria, dentro do prazo máximo de 03 
(três) dias.

Saída dos alunos: Os pais devem se preocupar em não se atrasar muito para buscar seus 
filhos. Deverão ficar atentos ao horário do término das aulas, com tolerância de até 20 
minutos. Após este horário será cobrada uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais), junto ao 
boleto mensal.

Uniforme: É obrigatório o uso do uniforme completo e do tênis, inclusive para os alunos 
do período integral (calça, camiseta, agasalho, tênis de cores neutras e meias).
- Na falta de qualquer peça do uniforme, após a terceira ocorrência, será assinada a 
advertência do fato e serão notificados os responsáveis.
- É expressamente proibido o uso de sandálias, chinelos ou crocs.

Celular: Caso necessite trazer o celular para a escola, mantê-lo desligado em sua 
mochila. É terminantemente proibido utilizá-lo nas dependências das escola, durante o 
período de aulas.
O celular que for recolhido pelo professor durante o período de aula ficará à disposição 
dos pais na coordenação, o celular não será entregue ao aluno.

Material de Classe: Todo material deve ser identificado. Verificar sempre o material 
necessário para as aulas do dia, e não deixar faltar material de uso pessoal como: caneta, 
lápis, borracha, apontador, tesoura, régua, cola e lápis de cor. Há alunos que esquecem 
de trazer o livro e o caderno de uma determinada disciplina, ficando na sala sem o 



material necessário. É obrigatório o uso do material estipulado pelo professor. A falta do 
mesmo resultará em sanções previstas em Regimento Escolar.
Trazer Squeezee mantê-lo com água para que não seja necessário se ausentar-se  da sala 
de aula durante as explicações dos professores, a fim de colaborar, também, com a 
saúde do meio ambiente.

Material Perdido: Todo material identificado, esquecido na escola (blusão, caderno, 
livros, etc.) será guardado e entregue ao aluno no dia seguinte. Lembramos, no entanto, 
que não nos responsabilizamos por materiais e objetos de valor perdidos, 
principalmente se não estiverem identificados.

Exercícios, conteúdos e avaliações: Caso o aluno perca matérias ou avaliações por se 
ausentar das aulas, deverá apresentar atestado médico ou uma justificativa pertinente. 
Quanto à matéria perdida, o aluno deverá procurar o professor para verificar a situação 
e resolvê-la, e referente as avaliações. Requerer 2ª chamada na secretaria dentro de 48 
horas mediante o pagamento de uma taxa.
- Todos os trabalhos deverão ser entregues conforme critérios estabelecidos pelos 
professores da disciplina, nas datas estipuladas e diretamente para o professor. Caso o 
aluno o apresente fora da data, o valor da nota será diminuído, devendo ser entregue 
dentro do novo prazo-limite definido pelo professor.

Medicamentos: O Colégio não fornece remédios aos alunos. Só administramos o 
medicamento em último caso, quando enviado pela mãe com registro de dose e horário.
O aluno que apresentar algum sintoma de doença ou mal-estar não deverá vir para a 
aula; os pais deverão avisar o colégio.

Exames médicos: Se o aluno precisar sair para fazer exames médicos, poderá voltar a 
aula com a apresentação do respectivo atestado;

Educação Física: É obrigatória a apresentação do atestado de aptidão física para as aulas 
de Educação Física. 
Aquele que não puder fazer a aula por não estar apto deverá assistir a aula normalmente 
e entregar os trabalhos solicitados pelo professor. O aluno só será dispensado das aulas 
de Educação Física mediante apresentação do atestado médico ou comprovante de 
trabalho compatível com o horário de aula.
-O atestado médico é obrigatório para a prática das aulas de Educação física, sendo  
exigido pelo Colégio, diretoria de ensino e pelo Conselho Regional de Educação Física 
(CREF/SP).



- Sem o uniforme, o aluno não participará das atividades esportivas.

Aulas de apoio pedagógico: (Para alunos do Fundamental I, somente da disciplina de 
Língua Portuguesa e Matemática) São aulas para suprir as dificuldades do aluno e serão 
ministradas fora do horário normal de aula com dias e horários previamente indicados e 
marcados  pelos professores junto com a coordenação;

Disciplina: Respeitar os professores, colegas e funcionários da escola. Caso o aluno sofra 
sanção disciplinar, o mesmo estará suspenso por um dia de qualquer atividade 
proporcionada pelo colégio.
- Caso o aluno danifique algum bem pertencente ao colégio ou a um colega, o ato será 
comunicado aos pais e o mesmo deverá ressarcir o prejuízo.
É expressamente proibida qualquer manifestação que expresse um ato de Bullying. 
O aluno que assim o fizer será advertido ou suspenso de acordo com a gravidade do 
acontecimento, seguindo os sansões disciplinares constantes do regimento escolar.

Sanções disciplinares:  
a) Ficha de Ocorrência;
b) Advertência por escrito;
c) Suspensão de 1 até 3 dias;
d) Com relação a atos classificados pela Direção do colégio como graves (violência física 
ou mental), aquele que acarretá-los será suspenso, independente de ter sido ou não 
advertido anteriormente.
- É vedado ao aluno ocupar-se com atividades não pertinentes ás aulas ou promover 
desordens dentro do colégio.
- Trazer para o colégio objetos pontiagudos como tesoura, estilete ou canivete, livros ou 
revistas considerados imorais e subversivos.
- Promover, sem autorização da coordenação pedagógica, rifas, festas, campanhas, 
coletas, vendas, propagandas, excursões, amigo secreto, etc.
- Entrar na sala de aula durante o intervalo ou em aula de Educação Física.

É de responsabilidade dos Pais: Manter todos os pertences de seus filhos com nome 
completo (material pessoal, uniforme, boné, mochila, lancheira, etc.).
-Comunicar a direção da escola, com antecedência, caso seu filho necessite se ausentar 
mais cedo da aula ou ser retirado na companhia de outra pessoa (identificar a pessoa na 
secretaria com a cópia do RG).
- Comunicar a ausência do seu filho por motivo de doença ou viagem;
- Verificar a agenda do seu filho diariamente esse é o meio de comunicação entre a 



escola e responsáveis.( O uso da agenda é obrigatório desde a Educação Infantil; 
Fundamental I e II)
-Requerer a prova substitutiva mensal ou bimestral, caso seu filho falte na data, 
mediante o pagamento de R$25,00 no ato do requerimento. Em caso de atestado 
médico, a prova substitutiva não terá custo, mas o requerimento deverá ser preenchido 
junto á secretaria.
- Que observem e acompanhe o desenvolvimento do seu filho no ambiente doméstico, 
seguido pela unidade escolar, comunicando a coordenação qualquer anormalidade 
detectada.
- Propiciar meios para adquirir as lições do dia, caso seu filho falte.
- Obedecer aos critérios de datas com relação as provas, trabalhos, livros estabelecidos 
pelos professores e entregues somente ao mesmo ou á coordenação;
- Atualizar junto à secretaria os endereços, e-mails, telefones, etc. sempre que 
necessário.
- Os pais que necessitarem conversar com os professores, deverão agendar horário na 
secretaria.

A direção 


