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As� normas� disciplinares� da� instituição� tem� o� propósito� de� assegurar� a� boa�
convivência� na� comunidade� e� o� ambiente� necessário� ao� ensino-aprendizagem.�
Assim,�é�vetado�aos�estudantes:

a)�Desacatar�instrutores,�professores,�funcionário�e�estagiários;
b)�Denegrir�a�instituição�de�ensino;
c)�Depredar�o�patrimônio;
d)�Usar�expressões�de�baixo-calão�ou�preconceituosa;
e)�Assinar�documentos�em�nome�de�pais/responsáveis;
f )�Manusear�qualquer�equipamento�sem�autorização;
g)�Utilizar�recursos�não�permitidos�nas�avaliações;
h)�Apossar-se��de�objetos��de�outrem�sem�a�expressa�autorização;
i)�Utilizar�celulares,�e�qualquer�outro�equipamento�eletrônicos�durante�a��aula;
j)�Rasurar�documentos�entregues�pelo�Colégio;
k)Portarem�objetos�estranhos�ao�ambiente�escolar,�como�por�exemplo,�estilete.
l)� As� fraudes� em� provas� terão� como� conseqüência� análise� do� ocorrido� e� a�
possibilidade�de�anulação�da�avaliação�feita�naquele�dia,�além�da�perda�(parcial�
ou�integral)�da�bolsa�de�estudos.
m)�Necessidade�de�respeitar�e�valorizar�as�diferenças.

O� desrespeito� a� essas� normas� resultará� em�medidas� educativas� previstas� no�
Regimento�Escolar.

I�-�Normas�Disciplinares
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O�uso�é�obrigatório.�Em�todas�as�atividades�de�caráter�pedagógico�promovidas�
pela�escola,�os�estudantes�deverão�apresentar-se�devidamente�uniformizados,�pois�o�
uniforme�constitui-se�num�instrumento�de�identificação�do�estudante.�Caso�venha�
sem��o�uniforme,�o�procedimento�adotado�será�o�seguinte:�

1º:��Orientação�oral�para�o�estudante�e�comunicado�às�famílias;
2º:�Advertência�por�escrito;
3º:�Impedido�de�participar�das�aulas.
Uniforme� Masculino:� camiseta� com� logotipo� do� colégio,� calça� ou� bermuda�

(vetado�o�modelo�sagging�-�abaixo�da�cintura�e�destroyed)�ou�bermuda,�calçado�
fechado�ou�sandália.

Uniforme�Feminino:�camiseta�com�logotipo�do�colégio,�bermuda,�calça�ou�saia�
(altura�mínima�do�joelho),�calçado�fechado�ou�sandália.
Por�motivo�de�segurança,�é�vetado�o�uso�de�chinelo�ou�tamanco,�calça�ou�bermuda�
«destroyed».�

As�aulas�de�Educação�Física�exigem�o�uso�de�tênis�e�apresentação�de�atestado�
médico.

IMPORTANTE:��É�VETADO�A�CUSTOMIZAÇÃO�DO�UNIFORME.

II�-�Uniformes

III�-�Dispensa�das�aulas�de�Educação�Física

São�dispensados�das�aulas�de�Educação�Física�os�alunos�que�possuem�atestado�
médico,�indicando�o�impedimento�de�praticar�atividades�esportivas,�ou�documento�
comprovatório�de�trabalho�em�horário�coincidente�ao�das�aulas.

IMPORTANTE:� a� dispensa� ocorre� somente� das� atividades� práticas,� tendo� o�
estudante�obrigatoriedade�de�participar�aulas�teóricas.
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Somente�serão� tolerados�2�atrasos�por�bimestre.�Se�o�atraso� for�superior�a�10�
minutos,�o�aluno�entrará�no�início�da�segunda�aula.

Os� atrasos� serão� anotados� no� prontuário� do� estudante� e� comunicados� aos�
pais/responsáveis.�A�partir�do�2º�atraso�o�estudante�será�advertido�por�escrito�e�a�
partir�do�3º�atraso�não�poderá�entrar�na�aula.

A�avaliação�substitutiva�será�permitida�para�casos�de�apresentação�de�atestado�
médico�e�a�aplicação�será�definida�em�data�agendada�pela�coordenação.�

Será�considerado�aprovado�o�estudante�que�alcançar�média�igual�ou�superior�a�
6,0�no�bimestre�e�apresentar�freqüência�mínima�de�75%�em�todas�as�disciplinas.�

Os�boletins�serão�entregues�na�reunião�de�pais/responsáveis.

IV�-�Atrasos

V�-�Avaliações�Substitutivas

VI�-�Aprovação

VII-�Boletins
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VIII-�Avaliação�e�dispensa�em�Educação�Física

IX�-�Revisão�da�correção�de�provas�e�trabalhos

Na�disciplina�Educação�Física,�a�nota�será�atribuida�com�base�na�presença�do�
estudante�e�através�de�trabalho�proposto�pelo�professor.�Os�estudantes�do�Ensino�
Fundamental�e�Médio�dispensados�dessa�disciplina�deverão�apresentar�um�trabalho�
de�pesquisa,�com�texto�e�imagens�sobre�o�tema�definido�pelo�professor�(valor�10,0).

Havendo�discordância�quanto�ao�critério�de�correção�de�provas/trabalhos,�os�
pais/responsáveis� dos� estudantes� deverão� solicitar� uma� revisão� através� de�
requerimento�disponível�na�secretaria,�em�até�5�dias�após�a�entrega�das�notas�via�
boletim.� A� revisão� será� feita� em� data� e� horário� previamente� estabelecidos,� e� na�
presença�do�professor�responsável�pela�disciplina,�estudante�e�coordenador.�

O�estudante�que�não�alcançar�média,�ele�terá�a�oportunidade�de�fazer�avaliação�
de�recuperação�no�fechamento�do�semestre�(1º�e�2º�semestre).

X�-�Frequência

Os�estudantes�devem�ter�frequência�mínima�de�75%�nas�aulas�dadas,�sendo�que�
atestados�médicos�apenas�justificam�(não�abonam)�faltas.

XI�-�Conselho�de�Classe

XII�-�Agenda�de�Classes/Datas

Constituído�por�coordenadores�e�professores,�o�Conselho�de�Classe�é�soberano�e�
avalia�aspectos�acadêmicos�e�atitudinais�e�corpo�discente.

É�dever�do�estudante�respeitar�as�datas�fixadas�pelos�professores�e�informadas�no�
calendário�escolar.
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XIV�-�Recuperações�finais�

XV�-�Simulados

Caso�não�alcance�a�a�média�e�a�pontuação�necessária�à�aprovação�em�até�três�
disciplinas,� o� estudante� terá� direito� a� fazer� recuperações� finais,� com� roteiro� de�
estudos.� A� nota� final� será� dada� pela� média� aritmética� entre� a� média� anual� e� a�
somatória�das�atividades�de�recuperação�final.

Os�estudantes�do�2º�ano�Ensino�Fundamental�ao�3º�ano�do�Médio�farão�simulados�
editados�pela�FTD�-�Sistema�de�Ensino,�na�modalidade�on-line�e�impresso.

O�objetivo�é�de�prepará-los�para�uma�educação�de�excelência�e�para�os�grandes�
vestibulares�do�país.

Dentro� de� cada� segmento� a� computação�por� nota� haverá� regras� específicas,�
sendo�ponto�para�alunos�do�Ensino�Fundamental�I�e�II�e�bônus�na�média�semestral�do�
Ensino�Médio.

-� Avaliação� do� Saeb:� conforme� calendário� escolar:� para� os� 3º,� 5º� e� 9º� anos� -�
avaliação� institucional� realizada� pela� FTD�que� analisa� a� qualidade� de� ensino� das�
instituições�educacionais.

A1:�Avaliação�mensal:�nota�máxima�10,0
A2:�Avaliação�bimestral:�nota�máxima�10,0
Ficha�Avaliativa:�nota�máxima�10,0

(A1)�+�(A2)�+�(Ficha�Avaliativa)�=�10
=��média
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XVI�-�Composição�da�média�bimestral�
(Alunos�do�Ensino�Fundamental�I,�II�e�Médio)

Fórmula:

As�fraudes�em�provas�serão�analisadas�e�poderá�ocorrer�a�anulação�da�avaliação�
feita�naquele�dia,�além�da�possibilidade�de�perda�(parcial�ou�integral)�da�bolsa�de�
estudos.�
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XVII�-�Atividades�extra�curriculares

XVIII�-�Comemoração�de�aniversário

O� Colégio� proporcionará� aos� estudantes� palestras,� excursões� pedagógicas,�
fóruns�e�outras�atividades,�sempre�com�caráter�opcional.�Porém,�espera-se�que�os�
alunos�participantes�tenham�uma�conduta�adequada�à�natureza�do�evento�e�estejam�
uniformizados.�

Será� cobrada� taxa� de� transporte� e� ingresso� a� eventos� (quando� houver� a�
necessidade).

Os�estudantes�do�Ensino�Fundamental�1�(1º�ao�5º�ano)�poderão�trazer�somente�
um�bolo�e�utensílios�como:�vela,�pratos,�garfos,�guardanapo�e�afins,�para�comemorar�
o�aniversário�da�criança.�A�comemoração�será�dentro�da�sala�de�aula,�após�o�intervalo.

�Para� isso�é�necessário�avisar�a�coordenação�com�pelo�menos�2�(dois)�dias�de�
antecedência.

IMPORTANTE:� Respeitar� regras� da� Pandemia� (Protocolos� Sanitários� de�
Segurança).

XIX�-�Pertences�de�valor
O�Colégio�não�se�responsabiliza�por�objetos�de�valor�trazidos�de�casa.

XX�-�Dia�do�brinquedo
Para�os�estudantes�do�Ensino�Fundamental�1�(1º�ao�5º�ano)�será�permitido,�em�um�

dia�estipulado�pelo�professor,�trazer�apenas�um�brinquedo,�que�não�seja�eletrônico�e�
de�alto�valor.

IMPORTANTE:� Respeitar� regras� da� Pandemia� (Protocolos� Sanitários� de�
Segurança).



CONTATOS�COLÉGIO:
Rua�Moraes�Barros,�422�|�Centro

contato@co leg iopo l ib ras i l . com.br

(19)�3417-5200
(19)��98961-0756�(Coordenação�Pedagógica)
��

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Coordenação�Ensino�Fundamental�e�Médio
Segunda�a�Sexta��������������������������������������7h00�às�16h00
Horário�de�almoço:��������������������������������12h00�às�13h00

Secretaria�Acadêmica�Ensino�Fundamental�e�Médio
Segunda�à�Sexta-feira�����������������������������9h00�às�15h00
Horário�de�almoço:��������������������������������12h00�às�12h20

(19)��98403-0247�(Secretaria�Acadêmica)
��
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