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A Prática da Cidadania

As exigências de normas e leis nunca têm a aprovação de todos os integran-
tes da sociedade.

Cada um possui seu ponto de vista, que deve ser respeitado, embora, muitas 
vezes, dele discordemos. No entanto, quando se trata de leis, regulamentos 
ou normas estabelecidas, devemos ensinar nossos filhos, desde a infância, e, 
mais ainda, na adolescência, a respeitá-los.

Estabelecemos no calendário todas as informações e normas que devem ser 
cumpridas, principalmente, sobre o uso do uniforme.

Se desejamos que nossos filhos sejam bons cidadãos, devemos orientá-los e, 
quando necessário, exigir que sigam as leis estabelecidas e as normas do 
colégio em que estudam.

Contamos com a compreensão e a colaboração de todos.
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Programa exclusivo do Colégio Marília 
Mattoso para alunos da Educação Infantil

(4 e 5 anos) e Ensino Fundamental I.
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• Mais inglês no dia a dia 
dos nossos alunos.

• Daily exposure to 
English.

• Imersão em inglês 5 vezes por 
semana, explorando todas as 
habilidades de língua, com 
ênfase na oralidade.
• Immersion in the English 
Language one hour per day, 
5 days a week, including the 
development of all skills with emphasis 
on speaking.

• Projetos e vivências em ambientes 
criados para motivar e estimular o 

aluno a usar o idioma em 
contextos do dia a dia.

• Experiences and projects 
in environments especially 
designed to motivate and 

encourage the use of English 
in day-to-day contexts.

• Integração total com os objetivos e 
proposta pedagógica da escola.

• Integration with the 
school pedagogical aims 
and approach.

• Formação global do aluno, 
visando a desenvolver 

habilidades para sua vida 
pessoal e profissional.

• Global education, aiming 
at the developlment of life and 

professional skills.

• Coordenação da prof.ª Ingrid 
Hofmann, que tem ampla experiência 
e especialização no ensino de inglês 
para crianças.
• Supervision by Ms. 
Ingrid Hofmann, who 
has a large experience 
in teaching English to 
young learners and is a 
specialist in the field.

• Para a educação infantil: 
projetos e materiais 

desenvolvidos especialmente 
para o programa.

 
• For kindergarten, projects and 

materials especially designed for the 
programme.

• Para o ensino fundamental: 
desenvolvimento do discurso e 
compreensão oral, como  
também da leitura e 
expressão escrita.
• For Primary School, 
development of the four 
skills: speaking, listening, 
reading and writing.

• Conteúdo alinhado com a proposta 
dos Exames Internacionais  

de Cambridge.
• Content integrated with 

the Cambridge 
International Exams.
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Calendário 2021
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D S T Q Q S S

     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 

Férias dos professores
Atualizações administrativas

JANEIRO

D S T Q Q S S

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28      

USO OBRIGATÓRIO DO UNIFORME DESDE O 1º DIA DE AULA

12 a 19: Recesso de Carnaval 

03: Início das aulas do Ensino Fundamental I, II e Médio
03: Adaptação ao espaço físico dos novos alunos da Educação Infantil – 
13h15min às 15h30min
03: Reunião com os responsáveis pelos alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental I – 18 às 19h
04: Início das aulas da Educação Infantil
11: Reunião com os responsáveis pelos alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental II – 7h30min às 9h (manhã)       
24: Reunião com os responsáveis pelos alunos do 2ª ano e pelos novos alunos do 
3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I – 14h às 16h
 • Não haverá aula para os alunos do 2º ano. 
22: Reinício das aulas
 

FEVEREIRO | DIAS LETIVOS: 12
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D S T Q Q S S

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     
  

17: Reunião com os responsáveis pelos alunos da 1ª série e pelos  alunos novos 
da 2ª série do Ensino  Médio – 7h30 min às 8h30min (manhã)
18: Reunião com responsáveis pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio – 7h30 
min  às 8h30min (manhã)

MARÇO | DIAS LETIVOS: 23

D S T Q Q S S

      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

01 e 02: Feriado – Semana Santa | 21: Feriado – Tiradentes
22: Os alunos serão dispensados | 23: Feriado – São Jorge

08, 12 e 13: Simulado da 3ª série do Ensino Médio
20: Conselho de Classe – 1º ano do Ensino Fundamental I
 • Haverá aula para as turmas dessa série.
20, 26 e 27: Segunda Chamada - Ensino Fundamental II e Médio
27: Conselho de Classe – 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I
 • Não haverá aula para essas turmas.
 • Aulas normais para os alunos do 4º e 5º anos.
28: Conselho de Classe – 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I
 • Não haverá aula para os alunos do 4º e 5º anos.
 • Aulas normais para os alunos do 2º e 3º anos.
28: Conselho de Classe – Ensino Fundamental II e Médio.
 • Não haverá aula para essas turmas. 
 • À tarde, aulas normais.
30: Entrega dos boletins - Ensino Fundamental II e Médio
30: FINAL DA 1ª ETAPA

ABRIL | DIAS LETIVOS: 17
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D S T Q Q S S

      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31       
    

1º: Feriado – Dia do Trabalhador
      

03: INÍCIO DA 2ª ETAPA
03: Início da Recuperação Paralela – Ensino Fundamental II e Ensino Médio
12: Encontro de Pais e Mestres – 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos - Ensino Fundamental I – 
14h às 17h
 • Não haverá aula nesse dia para essas turmas. 
Encontro de Pais e Mestres do Ensino Fundamental II - data a ser definida de 
acordo com horário dos professores.       
22: Recreação com as famílias (sábado)

MAIO | DIAS LETIVOS: 21+1 (SÁBADO) = 22

D S T Q Q S S

  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   

03: Feriado – Corpus Christi
04: Os alunos serão dispensados
24: Feriado – São João

03: Feriado – Corpus Christi
04: Os alunos serão dispensados / 24: Feriado – São João
12: Simulado da 3ª série do Ensino Médio
19: Simulado da 3ª série do Ensino Médio
17: Encontro de Pais e Mestres da Ed. Infantil – 13h30min às 17h
 • Não haverá aula nesse dia para esses alunos.
21, 22 e 23: Segunda Chamada – Ensino Fundamental II e Ensino Médio
28: Início das Provas Coletivas – Ensino Fundamental II 
26: Festa Junina – Educação Infantil e Ensino FundamentaI I

JUNHO | DIAS LETIVOS: 19 +3 (SÁBADOS) =22
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D S T Q Q S S

      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

07: Conselho de Classe – 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I
 • Não haverá aula para os alunos do 2º e 3º anos.
 • Aulas normais para os alunos do 1º, 4º e 5º anos.
06 e 07: Conselho de Classe – Ensino Fundamental II – Não haverá aula        
07: Conselho de Classe Ensino Médio   
 • Não haverá aula para essas turmas. (manhã e tarde)
07: Conselho de Classe – 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I
 • Não haverá aula para os alunos do 4º e 5º anos.
 • Aulas normais para os alunos do 2º e 3º anos.
08: Entrega dos boletins TODOS OS SEGMENTOS
08: Encontro de Pais e Mestres – Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio – 8h às 11 h
08: Encontro de Pais e Mestres – 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I  – 14 h às 16h                     
08: FINAL DA 2ª ETAPA   
09 a 23: Os alunos serão dispensados.
26: Reinício das aulas – INÍCIO DA 3ª ETAPA 
27: Início da Recuperação Paralela – Ensino Fundamental II e Ensino Médio
Obs.: Festa do Livro data a confirmar    

JULHO | DIAS LETIVOS: 06 (SEGUNDA ETAPA) + 05 (TERCEIRA ETAPA) = 11

12
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D S T Q Q S S

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

06: Os alunos serão dispensados
07: Feriado – Independência do Brasil

10, 15 e 16 : Simulado da 1ª série do Ensino Médio 
11 e 18: Simulado da 2ª série do Ensino Médio  (sábado)
23, 24 e 27: Segunda Chamada – Ensino Fundamental II e Ens. Médio        
25: Atividades Recreativas (sábado )
27: Conselho de Classe – 1º ano do Ensino Fundamental I
 • Haverá aula para esses alunos.
28: Conselho de Classe – 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I
 • Não haverá aula para esses alunos.
 • Aulas normais para os alunos do 4º e 5º anos
28: Conselho de Classe – Ensino Fundamental II e Ensino Médio
 • Não haverá aula para essas turmas, pela manhã. 
 • À tarde, aulas normais.
29: Conselho de Classe – 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I
 • Não haverá aula para esses alunos.
 • Aulas normais para os alunos do 2º e 3º anos
30: FINAL DA TERCEIRA ETAPA

SETEMBRO | DIAS LETIVOS: DIAS LETIVOS: 20+3(SÁBADOS) =23

D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
     

02: 72º Aniversário da Fundação do Colégio
09: Abertura da Olimpíada – Educação Infantil e do Ensino    
Fundamental I - 16h30min
28: Feira Literária  
31: Encerramento da Olimpíada – Educação Infantil e do Ensino  
Fundamental I - 16h

AGOSTO | DIAS LETIVOS: 22+1( SÁBADO) = 23
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D S T Q Q S S

     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

11: Os alunos serão dispensados
12: Feriado – Nossa Senhora Aparecida                              
15: Feriado – Dia do Professor

01: INÍCIO DA 4ª ETAPA  
02 e 09: Simulado da 3ª série do Ensino Médio (sábado)
04: Início da Recuperação Paralela – Ensino Fundamental II e 1ª e 2ª séries do 
Ensino Médio      
05: Reunião de Pais e Mestres do 1º ano do Ensino 
Fundamental I - 14h às 17h.
 • Não haverá aula
05: Reunião de Pais e Mestres – Educação Infantil - 13h às 17h  
 • Não haverá aula    
09: Simulado da 3ª série do Ensino Médio (sábado)  
30: Mostra Cultural–Ensino Fundamental II e Ensino Médio (sábado)

OUTUBRO | DIAS LETIVOS: 18+3 (SÁBADOS) = 21

14
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D S T Q Q S S

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
   

D S T Q Q S S

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 

01: Os alunos serão dispensados
02: Feriado - Finados
15: Feriado - Proclamação da República
20: Feriado - Consciência Negra
22: Feriado - Dia da Fundação da Cidade de Niterói

10,11 e 12: Segunda Chamada – Ensino Médio  
17: Início das Provas Coletivas e Reforço para Recuperação Final – 1ª e 2ª séries 
do Ensino Médio
19: Troca do Pelotão das bandeiras – Ensino Fundamental I
19, 23, e 24: Segunda Chamada –Ensino Fundamental II
25: Início das Provas Coletivas do Ensino Fundamental II
26: Início da Recuperação Final de Português e Matemática do Ensino Fundamental II

01: Renovação das matrículas para 2021
03: Conselho Final – Ensino Fundamental II e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio 
 • Não haverá aula para essas turmas. 
06: Entrega dos boletins – Ensino Fundamental II e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio
07 a 17: Recuperação Final 
09: Conselho Final do Ensino Fundamental I
 • Aulas normais para todas as turmas 
10: Encerramento das atividades – Entrega dos boletins – Ed. Infantil  e 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental I
17: Conselho de Promoção – Encerramento do ano letivo
17: Entrega dos resultados da Recuperação Final do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio – 10h
20 a 31: Os alunos serão dispensados.

NOVEMBRO | DIAS LETIVOS: 18

DEZEMBRO | DIAS LETIVOS: 08

 ÍNDICE
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Horários
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Mattosinho
Educação Infantil
O portão do colégio será aberto 
somente às 12h45min 

1º ano /2º ano
Ensino Fundamental I
O portão do colégio será aberto 
somente às 12h45min 

3º ao 5º ano 
Ensino Fundamental I
O portão do colégio será aberto 
somente às 12h45min 

6º ao 9º ano 
Ensino Fundamental II
Após 12h30min, nenhum aluno poderá
permanecer no colégio

1ª a 3ª série
Ensino Médio

                             2º TURNO
   Entrada  Saída
Infantil 3 e 4  13h15min  17h15min
Infantil 5  13h20min  17h20min
Toda 6ª feira, a saída será antecipada: 16h20min.

        2º TURNO
Entrada  Saída
13h10min  17h15min
Toda 6ª feira, a saída será antecipada: 16h15min.

        2º TURNO
Entrada  Saída
13h15min  17h25min
 Toda 6ª feira, a saída será antecipada: 16h25min.

        1º TURNO
Entrada  Saída
7h30min  12h05min

        1º TURNO
Entrada  Saída
7h   12h25min
Os horários das aulas da tarde serão fornecidos no início do ano.

 ÍNDICE
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Normas e Orientações
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O aluno só terá permissão para sair mais cedo mediante 
a presença do responsável ou solicitação por escrito 
devidamente assinada.

A não ser por motivos de força maior, não dispensaremos 
os alunos antes de terminarem as aulas. Não marquem 
outros compromissos em horários que coincidam com o 
do colégio. 

O aluno só poderá chegar à escola com 15 minutos 
de antecedência.

Os pais são obrigados a apanhar os filhos, no máximo, 
até 15 minutos após o encerramento das aulas.

Os portões do colégio serão fechados às 7h50min para os 
alunos do Ensino Médio, às 8h20min para os alunos do 6º ao 
9º ano e às 13h50min para os alunos do 2º turno. Após esses 
horários, nenhum aluno poderá assistir às outras aulas. Os 
responsáveis não serão avisados sobre a impossibilidade de o 
aluno permanecer no colégio.

Os alunos do 6º ao 9º ano e Ensino Médio terão tolerância 
de 5 minutos de atraso na 1ª aula. Se ultrapassarem esse 
tempo, perderão a 1ª aula, podendo assistir às aulas 
seguintes.  A mesma medida será adotada para as aulas da 
tarde do Ensino Médio. O aluno será impedido de assistir às 
aulas após o terceiro atraso na etapa. O responsável receberá 
um comunicado no terceiro atraso, a fim de ser alertado, 
evitando que tal fato não se repita.

Durante o período de aula, o aluno somente poderá receber 
ou fazer ligações de celular com a permissão da enfermeira, 
coordenação, orientadora educacional ou direção.

O colégio não assumirá a responsabilidade em caso de 
perda ou estrago de aparelhos eletrônicos. É proibido trazê-
los para a escola.

Antes dos horários de entrada e após o término das 
aulas, enquanto os alunos estiverem no pátio, 
a escola não se responsabilizará pelo material do aluno, 
cabendo a ele ou ao responsável zelar pelos 
seus pertences.

Não será permitida a utilização da caneta de tinta 
apagável em qualquer atividade pontuada.

O dinheiro para o lanche ou merenda deverá ser entregue 
ao aluno logo na entrada, pois as aulas não poderão ser 
interrompidas, para esse fim.

As aulas de Educação Física são obrigatórias. As faltas 
somente serão abonadas mediante atestado médico, que 
só será aceito se for entregue antes ou imediatamente 
após a falta.

Não será permitido utilizar os banheiros, no final das 
aulas, para troca de roupas a fim de se deslocarem para 
eventos fora do ambiente escolar.

Não responderemos a questionários sobre postura de 
nossos alunos, solicitados por profissionais de diferentes áreas. 
Informações específicas serão fornecidas apenas através dos 
boletins ou em entrevista com o profissional solicitante.

As ocorrências serão enviadas, prioritariamente, através do 
aplicativo Iscool.
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UNIFORME
TODOS OS 
SEGMENTOS

No 1º dia de aula, todos os alunos deverão comparecer uniformizados, inclusive 
os da 3ª série do Ensino Médio. Os alunos que não estiverem devidamente 
uniformizados serão impedidos de entrar no colégio.

Será proibida a entrada de alunos que comparecerem:

Com sandálias ou sapatilhas;
Com shorts, bermudinhas, bermudas colantes, remendadas ou desfiadas,  
saias, leggins;
Com a blusa de uniforme cortada;
Com blusa baby look ou de tamanho menor que seu manequim, topes, bustiês.

O número de blusas, casacos, relógios, óculos, potes de plástico, etc. 
esquecidos no colégio é muito grande. Coloque o nome e o ano do aluno 
nos seus pertences.

Os auxiliares de disciplina estão autorizados a fiscalizar e advertir os alunos que 
comparecerem sem uniforme e impedir sua entrada, em sala de aula,a partir do 
6º ano. Os pais ou responsáveis não devem permitir que os filhos saiam de casa 
sem que estejam devidamente uniformizados. 

O casaco do colégio será obrigatório.
A partir de 2021, será permitida a utilização do short feminino de Educação 
Física ( short saia azul marinho) em sala de aula.  

ATENÇÃO Os uniformes foram renovados.
A partir de 2021 todos os uniformes serão vendidos no Colégio.
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PARA 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Após a aula de Educação Física, há tempo para higiene e troca pelo uniforme 
de sala de aula, para os alunos do Fundamental II.

A dispensa do aluno será entregue ao professor no início do ano ou da 
etapa. O aluno é dispensado da prática da Educação Física, mas é obrigado a 
comparecer no horário de aula a fim de receber presença.
 

IMPORTANTE Os modelos de uniforme para as aulas de Educação Física 
também foram renovados.

 ÍNDICE
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JUSTIFICATIVAS 
PARA O USO 
DO UNIFORME

Por medida de segurança e facilidade de identificar o aluno se algo acontecer 
fora da escola.

Para evitar a entrada de pessoas estranhas no colégio.

Para não haver diferença entre os alunos.

Para poupar o vestuário (medida de economia para os pais).

Ao matricular o aluno no colégio, os pais assumem a obrigação de enviá-lo 
uniformizado e impedir que venha com roupas inadequadas ao ambiente escolar. 

23
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ORIENTAÇÕES 
IMPORTANTES 
SOBRE AS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA
                                       
Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio

O aluno só poderá participar das aulas devidamente uniformizado. Em caso 
contrário, receberá falta. As orientações sobre o uniforme já foram apresentadas 
neste calendário.

Quando o aluno comparecer ao colégio e não puder participar da Educação 
Física, deverá procurar o professor e comunicar o fato. Caso contrário, ficará 
com falta.

O aluno que faltar ou for dispensado da Educação Física por motivos de saúde 
deverá apresentar ao seu professor de Educação Física o atestado médico, no 
primeiro dia em que comparecer, após a aula perdida.

O aluno que, por motivos de saúde, estiver impossibilitado de fazer atividades 
físicas por um período mais longo, terá que apresentar o atestado médico no início 
de seu impedimento, onde deverá constar o motivo e o período da dispensa.

O aluno que realiza atividades físicas competitivas (federados) deverá 
trazer uma declaração, a cada etapa, comprovando sua frequência, assinado 
pelo professor responsável e com carimbo do CREF (Conselho Regional de 
Educação Física).

O aluno dispensado terá de apresentar um trabalho, no final de cada etapa, 
abordando o tema determinado pelo professor. O conceito da etapa estará 
vinculado à apresentação do trabalho. O aluno estará dispensado da prática 
e não da presença. O mesmo deverá estar presente, podendo ser solicitado a 
realizar alguma tarefa relacionada à aula.

Mesmo que o aluno (6º ao 9º ano) não participe da aula de Educação Física, 
deverá chegar até às 8h20min. O responsável deve ficar atento, pois após esse 
horário será impedido de assistir às outras aulas.

Quando a quadra não puder ser utilizada, o professor dará outra atividade.

No Ensino Médio, os alunos fazem Educação Física no 6º tempo de aula. Por isso, 
aqueles dispensados poderão ir para casa, após a presença no diário, registrada 
pelo professor.
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CANTINA

USO DO CELULAR

A cantina é terceirizada.

Será fechada às 18 horas. Não haverá atendimento aos pais no horário de aula.

Os pais somente terão acesso às dependências do colégio nos horários de 
entrada e saída dos alunos.

Esperamos que compreendam os motivos que nos levam a tomar essa determinação.

O celular deverá ficar desligado, dentro da mochila, durante as aulas ou em 
qualquer atividade.

Os responsáveis não deverão fazer contatos com seus filhos no horário das 
aulas ou das atividades escolares.

Temos constatado a comunicação entre os alunos e seus responsáveis (por 
doença ou outros motivos) sem o conhecimento da direção, coordenação e/ou 
enfermaria. Esse procedimento interfere na rotina do colégio, pois deixamos de 
dar a atenção merecida a esses casos.
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CASOS SUJEITOS
A PENALIDADES

OBSERVAÇÕES

Namoro entre alunos no interior ou na porta do colégio.

Agressão entre alunos.

Ofensas com palavras desrespeitosas aos colegas e/ou à equipe do colégio.

Destruição do patrimônio do colégio e dos próprios colegas.

Divulgação de fotos e vídeos (em Youtube, Facebook, Twitter etc) gravados 
dentro do colégio, envolvendo professores, funcionários e colegas.

Comentários depreciativos nas redes sociais que envolvam direção, 
coordenação, professores e/ou funcionários.

Comunicação com colegas e/ou responsáveis por meio de mensagens 
e outros instrumentos, disponíveis no mercado tecnológico, durante qualquer 
atividade escolar.

Os alunos do 6º ao 9º ano têm atividades de laboratório, integradas com o 
conteúdo de Ciências.

A partir da Educação Infantil, há aulas de Robótica.

O colégio não possui serviço de Transporte Escolar. Por isso, não assume 
qualquer responsabilidade pelos problemas ocorridos durante a prestação de 
tal serviço. A condução só poderá deixar o aluno no colégio com 15 minutos 
de antecedência. Os responsáveis pela condução são obrigados a apanhar os 
alunos, no máximo, até 15 minutos após o encerramento das aulas.
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ENFERMARIA

A enfermaria do colégio está sob os cuidados da auxiliar 
de enfermagem.

De acordo com orientação do Conselho Regional de 
Medicina, não ministraremos nenhuma medicação.

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, 
Portaria GM nº 3.916/98, A PRESCRIÇÃO é o ato de 
definir o medicamento a ser consumido pelo paciente, 
com a respectiva posologia (dose, frequência de 
administração e duração do tratamento).Esse ato é 
expresso mediante a elaboração de uma RECEITA MÉDICA.

A prescrição é o instrumento em que se apoia a 
dispensação. Deve cumprir aspectos legais contidos na Lei nº 
5.991/73 e na resolução nº 10/01. 

O Art. 35 da Lei 5.991/73 estabelece que a receita deverá 
ser aviada se:

a) estiver escrita a tinta, em vernáculo por extenso e de 
modo legível, observados a nomenclatura e sistema de pesos 
e medidas;   
b) contiver nome e endereço residencial do paciente;
c) contiver descrito o modo de usar do medicamento;
d) contiver a data e a assinatura do profissional, endereço 

do consultório ou da residência e o nº de inscrição do 
respectivo Conselho Profissional.

Para reforçar citamos também a Resolução RDC nº 344 
(12/05/1998) e seus anexos, assim como o Decreto do 
COREN 50.387 em seus artigos 2º e 15º, que proíbem a 
administração de medicamentos sem receita médica.

Art. 15 - É vedado a todo o pessoal de enfermagem:

Administrar medicamentos sem prescrição médica, salvo nos 
casos de extrema urgência, reclamada pela necessidade 
de evitar ou combater acidentes graves que comprometam 
a vida do paciente, da parturiente, do feto ou recém-
nascido, até que chegue o médico, cuja presença deve ser 
imediatamente reclamada.

Observações: 

O aluno não pode se comunicar, por celular, com 
o responsável sem que a equipe do colégio tenha 
conhecimento. Se houver necessidade, o colégio 
entrará em contato com a família.

O aluno que faz uso de medicação contínua deve 
trazê-la de casa.
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Sistema de Avaliação
Ensino Fundamental e Médio
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CONCEITOS
ADOTADOS

DO RENDIMENTO ESCOLAR 
E DA PROMOÇÃO

A avaliação deverá ser contínua, gradual, constante, coerente, cooperativa 
e cumulativa, tendo por objetivo verificar a assimilação progressiva dos 
conhecimentos ministrados e o domínio das competências básicas estabelecidas.

Nas avaliações do desempenho serão levados em consideração os aspectos 
qualitativos e quantitativos, referentes aos domínios cognitivo, afetivo e 
psicomotor, respeitando-se o estágio de desenvolvimento do aluno e o tipo de 
aprendizagem realizada.

Em todos os procedimentos da avaliação, estarão sempre presentes as 
modalidades de caráter diagnóstico, formativo e somativo, buscando identificar 
as principais insuficiências nas aprendizagens iniciais, selecionar alternativas 
corretas de ensino-aprendizagem, classificar os alunos segundo níveis de 
aproveitamento, contribuir para discriminar as dificuldades do aluno e do grupo 
e levar ao conhecimento do aluno, do professor e dos pais os resultados que 
estarão sendo alcançados durante o desenvolvimento das atividades.

O conceito geral é obtido através de provas ou testes, arguições, trabalhos 
individuais ou de grupo, pesquisas, consultas à biblioteca, relatórios de práticas 
e excursões, leituras suplementares e outros processos dinâmicos que a iniciativa 
pedagógica do professor sugerir, tendo sempre presente a avaliação formativa 
que contempla também os aspectos qualitativos. 

O Colégio adotará a seguinte escala de conceitos gerais para o Ensino Fundamental 
I, II e Médio (1ª e 2ª séries) e os percentuais de aproveitamento correspondentes: 

MB – Muito Bom  90 a 100% de desempenho
B – Bom   80 a 89,9% de desempenho
R – Regular  65 a 79,9% de desempenho
S – Suficiente  50 a 64,9% de desempenho
F – Fraco   0 a 49,9% de desempenho
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BOLETINS Toda avaliação escrita feita pelo aluno será corrigida e entregue até uma 
semana após a realização da mesma.

Após cada etapa, o aluno receberá um conceito único para cada 
componente curricular, resultante de todos os conceitos obtidos pelo aluno nos 
instrumentos de avaliação.

Todos os pais receberão boletins contendo observações sobre os filhos, segundo 
a percepção dos professores.

Esses boletins serão entregues nos meses de maio, julho, outubro e 
dezembro, conforme está agendado nesse calendário.

Observação: Os alunos da Educação Infantil receberão o boletim 
em julho e dezembro.
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RECUPERAÇÃO
PARALELA

A Recuperação Paralela é a oportunidade de substituição do conceito F para S 
após uma nova avaliação.

A Recuperação deverá ser entendida como um processo contínuo, paralelo ao 
desenvolvimento dos trabalhos escolares, à medida que forem percebidas as 
necessidades dos alunos. Não se limitará à repetição do que foi objeto de estudo 
anteriormente em aula, mas deverá se constituir num processo de orientação e 
acompanhamento, a fim de que o aluno aprenda a vencer as dificuldades e a se 
desenvolver como estudante.

O colégio propõe-se a oferecer a seus alunos a oportunidade de recuperação 
com o objetivo de melhorar o conceito.

A avaliação de recuperação paralela será realizada após o término de cada 
etapa escolar.

Será submetido à avaliação de recuperação paralela o aluno que obtiver 
conceito F (Fraco) em qualquer componente curricular da Base Nacional Comum.

O aluno que obtiver conceito MB, B ou R na avaliação da recuperação 
paralela terá seu conceito melhorado para S (Suficiente).

O percentual mínimo exigido para a Recuperação é de 65% do total de acertos 
da prova. Se obtiver 65% ou mais, seu conceito F (obtido na etapa) será 
substituído pelo S (Suficiente).

Não há 2ª chamada para essas provas. O aluno que faltar terá o 
conceito F mantido.
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SISTEMA DE
APROVAÇÃO

CONSELHO DE
PROMOÇÃO

A relação dos alunos em RECUPERAÇÃO FINAL será levantada por ocasião do 
Conselho Final, em dezembro, tendo em vista a média anual dos conceitos gerais 
obtida pelo aluno em cada etapa. Passará pelo processo de recuperação final o 
aluno que apresentar, em cada componente curricular, as seguintes combinações:

2 F e 2 S
3 F (independente do outro conceito)
2 F (nas duas últimas etapas)

Observação: O conceito F (Fraco) corresponde a menos de 50% do padrão 
mínimo aceitável e representa o aproveitamento insuficiente.

Estará automaticamente reprovado, não tendo direito à recuperação final, o aluno 
que obtiver conceito final F (Fraco) em mais de 3 (três) componentes curriculares da 
Base Nacional Comum, incluindo Língua Inglesa e Produção Textual.

O aluno só conseguirá aprovação na recuperação final se demonstrar um 
aproveitamento igual ou superior a 80% e/ou alcançar conceito B (Bom) 
no veredicto do Conselho de Promoção, realizado após o período de 
recuperação final. Em Língua Inglesa, Espanhol e Produção Textual será exigido 
aproveitamento igual ou superior a 50% e/ou conceito S (Suficiente).
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ESCLARECIMENTOS
SOBRE O CONSELHO
DE CLASSE

As equipes pedagógicas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio esclarecem 
que os Conselhos de Classe são soberanos, quando se reunem para tomada de 
decisões que se caracterizam pela coerência, justiça e honestidade.
 
Ressaltam que cada aluno passa por avaliações diversificadas ao longo de 
todo o ano letivo e que, nas três primeiras etapas, é concedida uma nova 
oportunidade, através da recuperação paralela, com o objetivo de melhorar seu 
desempenho. Informam que, durante todo o processo educativo, os responsáveis 
podem acompanhar os resultados através de provas, atividades complementares, 
comunicados escolares, boletins e constantes contatos pessoais ou telefônicos.
 
É preciso que fique bem esclarecido que a aprovação ou reprovação do aluno 
é decidida por todos os componentes do Conselho de Classe e não por uma 
decisão isolada do professor titular da disciplina. Todos os objetivos do Conselho 
de Classe, estabelecidos no regimento do colégio, são cumpridos. Com isso, 
desejam se posicionar e serem respeitados diante da plena certeza do dever 
cumprido e conscientes de suas responsabilidades.
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CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO             
3ª SÉRIE DO 
ENSINO MÉDIO

As avaliações de cada disciplina do Ensino Médio valerão 50 pontos por etapa, 
perfazendo, ao final do ano letivo, um total de 200 pontos.  

Considerando-se esses 50 pontos, os conceitos serão determinados baseando-se 
nos seguintes percentuais: 

até  39,9%  - F de 0  a  19 pontos - F
40 a 64,9%  - S de 20 a 32 pontos - S
65 a 79,9%  - R de 33 a 39 pontos - R
80 a 89,9%  - B de 40 a 44 pontos - B
90 a 100% - MB de 45 a 50 pontos - MB

Obs.: Não mais consideraremos o S (Suficiente) referente a 50% e sim 40% 
da etapa (20 pontos). Portanto, o total de pontos para a aprovação anual 
corresponderá a 80.

Na quarta etapa, não há avaliações. O conceito será atribuído em função da 
repetição do maior conceito obtido durante o ano.  

Exemplo:

1ª etapa - 25 pontos - S
2ª etapa - 18 pontos - F 
3ª etapa - 29 pontos - S
4ª etapa - 29 pontos - S (repetição do maior conceito obtido durante  
o ano)
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Ensino Infantil
Orientações
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OBSERVAÇÕES
GERAIS

O aluno só é dispensado antes das aulas terminarem, se apresentar 
autorização por escrito do responsável ou com a presença deste.

Não dispensaremos nossos alunos antes do horário, a não ser por motivo 
plenamente justificável. O aluno só poderá ser retirado de sala até as 16h30min.
Em casos excepcionais (doenças e/ou exames), o responsável deverá se 
comunicar com a coordenação para ser devidamente orientado.

Toda vez que houver impedimento referente às normas do colégio, o responsável 
deverá justificar o motivo, por escrito, e encaminhá-lo à coordenação.

O horário máximo de permanência no colégio é até às 18 horas. Após esse 
horário, não temos funcionários para acompanhar as crianças que permanecem 
na escola.

A orientação do colégio é dar uma tolerância de 15 minutos após o 
encerramento das aulas.

Os pais que estiverem aguardando os filhos que estão participando de 
atividades tais como teatro, canto, violão, ginástica artística ou judô devem 
aguardá-los no espaço situado entre a entrada do colégio e o portão que dá 
acesso ao pátio.

Os responsáveis devem permanecer afastados dos seus filhos quando estão 
formados para irem para suas salas. Nesse momento, para que haja maior 
controle da professora, pedimos que evitem dialogar com a mesma.

Solicitamos que os pais de alunos não se dirijam às crianças por 
motivos de repreensão, investigação e/ou aconselhamentos. 

Cabe aos funcionários, professores, coordenadores e diretores manterem a 
ordem e disciplina no colégio.
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AVALIAÇÃO

REUNIÕES

TAXA DE EVENTOS

MERENDA

ANIVERSÁRIOS

Em se tratando da Educação Infantil, os alunos terão acesso a níveis de 
classificação de turmas, de acordo com os progressos alcançados no decorrer 
do ano letivo. Serão avaliados através de fichas de observação e não 
receberão conceito.

Em junho e outubro, realizamos um encontro de pais e mestres da Educação 
Infantil (vide calendário). Sempre que houver necessidade, convocaremos os 
responsáveis individualmente.

É dividida em quatro parcelas (março, maio, agosto e outubro). No início das 
aulas, será estipulado o valor. Essa taxa é utilizada para eventos, teatros, passeio 
cultural, semana da criança e festa de encerramento.

Cada criança trará sua merenda de casa. Caso queiram, os pais poderão entrar 
em entendimento diretamente com os responsáveis pela cantina para combinarem 
o serviço de lanche. A cantina não pertence ao colégio, mas a um grupo de 
nossa confiança que a arrendou.

Os aniversários fora da escola não serão de responsabilidade da instituição. 
Cabe ao responsável organizar a festa no local escolhido, desvinculando o 
evento da saída escolar.

Sempre que necessitarem de algum esclarecimento, entrar em contato com a profª Aurimar de Carvalho.
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Ensino Fundamental I 
(1º ao 5º ano)
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OBSERVAÇÕES
GERAIS

O aluno só será dispensado antes das aulas terminarem, se apresentar 
autorização por escrito do responsável ou com a presença deste.

Não dispensaremos nossos alunos antes do horário, a não ser por motivo 
plenamente justificável. O aluno só poderá ser retirado de sala até as 16h30min.

Em casos excepcionais (doenças e/ou exames), o responsável deverá se 
comunicar com a coordenação para ser devidamente orientado.

Quando o aluno estiver doente em dia de avaliação e não puder comparecer, 
o responsável deverá entrar em contato com a coordenação para ser 
devidamente orientado.

Toda vez que houver impedimento referente às normas do colégio, o responsável 
deverá justificar o motivo, por escrito, e encaminhá-lo à coordenação.

O horário máximo de permanência no colégio é até às 18 horas. Após 
esse horário, não temos funcionários para acompanhar as crianças que 
permanecerem na escola.

A orientação do colégio é dar uma tolerância de 15 minutos após o 
encerramento das aulas.

Os pais que estiverem aguardando os filhos que estão participando de 
atividades tais como teatro, canto, violão, ginástica artística ou judô devem 
aguardá-los no espaço situado entre a entrada do colégio e o portão que dá 
acesso ao pátio.

Os responsáveis devem permanecer afastados dos seus filhos quando estão 
formados para irem para suas salas. Nesse momento, para que haja maior 
controle da professora, solicitamos que evitem dialogar com a mesma.

Solicitamos que os pais de alunos não se dirijam às crianças por 
motivos de repreensão, investigação e/ou aconselhamentos.

Cabe aos funcionários, professores, coordenadores e diretores manterem a 
ordem e disciplina no colégio.
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REUNIÕES

COMUNICADO 
ESCOLAR

No início do ano, há reuniões com os responsáveis pelos alunos do 1º e 2º 
anos e alunos novos do 3º, 4º e 5º anos para esclarecimentos gerais 
(vide calendário).

Nos meses de maio e julho, serão realizados encontros de pais e mestres 
(vide calendário).

Em julho, os pais do Ensino Fundamental I poderão ser recebidos pelos 
professores presentes.

Sempre que houver necessidade, convocaremos os responsáveis 
individualmente.

É utilizado para que os responsáveis fiquem cientes de acontecimentos 
extraordinários com o aluno (doenças, acidentes etc) ou de irregularidades 
cometidas (atrasos, falta de material ou dever de casa, indisciplina etc).

Prioritariamente utilizaremos o aplicativo Iscool. No caso de comunicado 
impresso, o responsável assinará esses documentos, desenvolvendo-os ao 
professor ou à coordenação. Os comunicados impressos ou enviado pelo 
aplicativo Iscool devem ser encarados como um contato útil e necessário entre a 
escola e a família.

AVALIAÇÕES As avaliações serão realizadas em 4 etapas.

Segunda chamada: para que o aluno tenha direito à segunda chamada é 
necessário que o responsável preencha um requerimento com a coordenação 
do 2º ao 5º ano. A 2ª chamada só será concedida mediante apresentação de 
atestado médico, sendo assim, não haverá ônus.

Se for por outros motivos, haverá cobrança de taxa de R$ 40,00, para cada 
disciplina perdida.
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ANIVERSÁRIOS Os aniversários fora da escola não serão de responsabilidade da instituição. 
Cabe ao responsável organizar a festa no local escolhido, desvinculando o 
evento da saída escolar. 

Não será permitida, nas dependências do colégio, a distribuição de convites 
para festas, quando os mesmos não forem oferecidos a todos os alunos da turma.

ACOMPANHAMENTO

SOBRE O DITADO

REFORÇO
PARALELO

É indispensável:
que os alunos recebam um acompanhamento intensivo dos pais, pois notamos 
que é grande a falta de apresentação dos deveres de casa e do material a ser 
utilizado  em sala de aula.
que os pais observem os dias das avaliações e atividades na caderneta ou 
agenda e acompanhem seus resultados.
Obs.: Não serão aceitos trabalhos com letra que não seja a do aluno.

O ditado ajuda o educando na construção do sistema fonético e gráfico da 
língua portuguesa e também possibilita o professor saber como seus alunos estão 
se desenvolvendo nestes aspectos, avaliando as possíveis dificuldades.

Às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, haverá um tempo destinado ao Reforço 
Paralelo. Os alunos que apresentarem dificuldades em determinados conteúdos 
serão convocados no dia anterior, e os responsáveis avisados por comunicado na 
caderneta. Nessas aulas, a professora dará uma atenção mais individualizada a 
esses alunos.

Se, ainda assim, o aluno obtiver conceito F (Fraco) na média da etapa, fará 
provas de recuperação no início da etapa seguinte.

Sempre que necessitarem de algum esclarecimento, devem entrar em contato com: 
1º ano – Professora Aurimar de Carvalho / 2º ao 5º ano – Professora Elza Nogueira Pereira
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Ensino Fundamental II 
(6º ao 9º ano)
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OBSERVAÇÕES
GERAIS

Início das aulas: 7h30min. Damos uma tolerância de 5 (cinco) minutos.

Se o aluno chegar atrasado, perderá a 1ª aula, podendo assistir às demais. 
Após às 8h20min, não poderá entrar no colégio.

O aluno só será dispensado antes das aulas terminarem, se apresentar 
autorização por escrito do responsável ou com a presença deste. 
Não transmitiremos recados através de telefone, por motivo 
de segurança.

Em casos excepcionais (doenças e exames), o responsável deverá se comunicar 
com a coordenação para que seja autorizada a entrada do aluno após o horário 
permitido (8h20min).

Se o aluno estiver indisposto e, ainda assim, quiser vir ao colégio fazer a 
avaliação, ele deverá chegar no horário em que a mesma estiver 
sendo aplicada na sua turma.

Quando o aluno estiver doente em dia de avaliação e não puder comparecer, 
o responsável deverá entrar em contato com a coordenação para ser 
devidamente orientado.

Toda vez que houver impedimento referente às normas do colégio, o responsável 
deverá justificar o motivo, por escrito, e encaminhá-lo à coordenação.

Cabe aos funcionários, professores, coordenadores e diretores manterem a 
ordem e disciplina no colégio. 

Sempre que necessitarem de algum esclarecimento, devem entrar em contato com a Profª Andréa Stabile
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REUNIÕES

COMUNICADO 
ESCOLAR

ACOMPANHAMENTO

No início do ano letivo, fazemos uma reunião com os responsáveis pelos alunos 
do 6º ano para orientações gerais (vide calendário).

Além dessa reunião, realizamos um encontro entre pais e mestres nos meses de 
maio e julho (vide calendário).

Sempre que houver necessidade, convocaremos os responsáveis individualmente.

É utilizado para que os responsáveis fiquem cientes de acontecimentos ocorridos 
com o aluno (doenças, acidentes etc) ou de irregularidades cometidas (atrasos, 
falta de material ou dever de casa, indisciplina, rendimentos etc).

Prioritariamente utilizaremos o aplicativo Iscool.

No caso de comunicado impresso, o responsável assinará esses documentos, 
devolvendo-os ao professor ou à coordenação. Os comunicados impressos ou 
enviado pelo aplicativo Iscool devem ser encarados como um contato útil e 
necessário entre a escola e a família.

  
É indispensável:

que os alunos recebam um acompanhamento mais intensivo dos responsáveis, 
principalmente os do 6º ano, pois notamos que é grande a falta de apresentação 
dos deveres de casa e do material a ser utilizado em sala de aula. 

que os responsáveis observem os dias das avaliações e outras atividades 
anotadas pelo próprio aluno, na agenda, e acompanhem seus resultados, 
orientando-os nos estudos.

que os alunos intensifiquem o hábito de estudar diariamente.
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SEGUNDA CHAMADA

PROVAS COLETIVAS

Para que o aluno tenha direito à 2ª chamada, é necessário que o responsável 
preencha um requerimento na secretaria do colégio.

Quando o aluno perder a prova por motivo de doença, será concedida a 2ª 
chamada, mediante apresentação de atestado médico, sem ônus.

Se for por outros motivos, haverá a cobrança da taxa de R$40,00, para cada 
disciplina perdida.

O requerimento só terá validade se for apresentado até 2 dias úteis a contar 
da data em que foi realizada a prova ou teste. Mesmo que o aluno falte por 
vários dias, o requerimento será feito até 2 dias após a data da 1ª 
avaliação a que faltar. 

Perderá os pontos respectivos o aluno que:
faltar à avaliação, sem justificativa que comprove motivo imperioso.
deixar de requerer a 2ª chamada no prazo de 2 dias úteis a contar da data 
em que foi realizada a avaliação.
não se apresentar para realizar a 2ª chamada que lhe foi concedida.

O aluno que estiver suspenso das aulas no dia da avaliação não 
terá direito à 2ª chamada, perdendo os pontos a ela atribuídos.
Obs.: A 2ª chamada acontecerá no final da etapa, em calendário elaborado 
pela Coordenação. Caso o aluno não compareça, mesmo por motivo de doença, 
não terá nova chance.

No mês de julho e no final do ano, realizamos as provas coletivas (última 
avaliação escrita da 2ª e 4ª etapas).

Nesses dias, não há aulas. Os alunos fazem as provas e são dispensados 
(para terem mais tempo de estudar para a prova do dia seguinte). Não será 
concedida prova de 2ª chamada.
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OBSERVAÇÕES
GERAIS

Início das aulas: 7h. Damos uma tolerância de 5 (cinco) minutos.
Se o aluno chegar atrasado, perderá a 1ª aula, podendo assistir às demais.  
Após às 7h50min, não poderá entrar no colégio.
O aluno só será dispensado antes das aulas terminarem, se apresentar 
autorização por escrito do responsável ou a presença deste. 
Não transmitiremos recados através do telefone, por motivo
de segurança.
Em casos excepcionais (doenças e/ou exames), o responsável deverá se 
comunicar com a coordenação para que seja autorizada a entrada do aluno 
após o horário permitido (7h50min).
Se o aluno estiver indisposto e, ainda assim, quiser vir ao colégio fazer a 
avaliação, ele deverá chegar no horário em que a mesma estiver 
sendo aplicada na sua turma.
Quando o aluno estiver doente em dia de avaliação e não puder comparecer, 
o responsável deverá entrar em contato com a Coordenação para ser 
devidamente orientado.
Toda vez que houver impedimento referente às normas do colégio, o responsável 
deverá justificar o motivo, por escrito, e encaminhá-lo à Coordenação.
Cabe aos funcionários, professores, coordenadores e diretores manterem a 
ordem e disciplina no colégio. 

UNIFORME  O uso do uniforme é obrigatório. O aluno será impedido de permanecer no 
colégio se não estiver uniformizado. Na 3ª série do Ensino Médio, também será 
exigido o uniforme.

Sempre que necessitarem de algum esclarecimento, devem entrar em contato com a profª Valéria Ferreira.
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REUNIÕES

COMUNICADO
ESCOLAR

ACOMPANHAMENTO

No início do ano letivo, fazemos reuniões com os responsáveis pelos alunos da 
1ª e 3ª séries e alunos novos da 2ª série, para esclarecimentos gerais 
(vide calendário).

Além dessas reuniões, no dia da entrega dos boletins, em julho, realizamos um 
encontro entre pais e mestres (vide calendário).

Sempre que houver necessidade, convocaremos os responsáveis individualmente.

É utilizado para que os responsáveis fiquem cientes de acontecimentos ocorridos 
com o aluno (doenças, acidentes etc) ou de irregularidades cometidas (atrasos, 
falta de material ou dever de casa, indisciplina, rendimentos etc).

Prioritariamente utilizaremos o aplicativo Iscool.

No caso de comunicado impresso, o responsável assinará esses documentos, 
devolvendo-os ao professor ou à coordenação. Os comunicados impressos ou 
enviados pelo aplicativo Iscool devem ser encarados como um contato útil e 
necessário entre a escola e a família.

É indispensável:

que os alunos recebam um acompanhamento mais intensivo dos pais, pois 
notamos que é grande a falta de apresentação dos deveres de casa e do material 
a ser utilizado em sala de aula.

que os pais observem o calendário de avaliações e atividades e acompanhem 
o rendimento dos alunos para que possam orientá-los nos estudos.

que os alunos intensifiquem o hábito de estudar diariamente. E que os 
responsáveis estimulem o acesso ao Portal Educacional.
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SEGUNDA CHAMADA

PROVAS COLETIVAS
E SIMULADOS

Para que o aluno tenha direito à 2ª chamada, é necessário que o responsável 
preencha um requerimento na secretaria do colégio. 

Quando o aluno perder a prova por motivo de doença, será concedida a 2ª 
chamada, mediante apresentação de atestado médico, sem ônus.

Se for por outros motivos, haverá a cobrança da taxa de R$40,00, para cada 
disciplina perdida.

O requerimento só terá validade se for apresentado até 2 dias úteis a contar 
da data em que foi realizada a prova ou teste. Mesmo que o aluno falte por 
vários dias, o requerimento será feito até 2 dias após a data da 1ª 
avaliação a que faltar. 

Perderá os pontos respectivos o aluno que:
faltar à avaliação, sem justificativa que comprove motivo imperioso.
deixar de requerer a 2ª chamada no prazo de 2 dias úteis a contar da data 
em que foi realizada a avaliação.
não se apresentar para realizar a 2ª chamada que lhe foi concedida.

O aluno que estiver suspenso das aulas no dia da avaliação não 
terá direito à 2ª chamada, perdendo os pontos a ela atribuídos.
Obs.: A 2ª chamada acontecerá no final da etapa, em calendário elaborado 
pela coordenação. Caso o aluno não compareça, mesmo por motivo de doença, 
não terá nova chance. 

Para 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, haverá em setembro os Simulados e, na 4ª 
etapa provas coletivas.
Obs.: Não será concedida prova de 2ª chamada nos dois casos citados acima.

A 3ª série do Ensino Médio não tem provas coletivas. Os critérios são 
diferenciados.
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Esclarecimentos Indispensáveis

O Colégio Marília Mattoso procura agir com 
correção em todos os campos de sua atuação. Os 
esclarecimentos de que os alunos devem cumprir 
os horários de início e término das aulas, de 
comparecerem devidamente uniformizados e, 
principalmente, serem assíduos, fazem parte do 
nosso processo educativo junto aos responsáveis e 
aos próprios alunos.

Um fato que desperta a atenção de nossa equipe é referente 
ao número de alunos que faltam às aulas e perdem 
avaliações e testes, requerendo segunda chamada.

Fazendo um levantamento desses motivos, constatamos que 
grande parte não faz prova porque se atrasou; porque é dia 
do seu aniversário; porque está cansado do show do dia 
anterior; porque teve de se ausentar por vários dias devido à 
viagem; porque chegaram de viagem e não se prepararam 
para a prova previamente agendada etc.

Há, inclusive, alunos que não comparecem porque não 
estudaram e, para nosso espanto, têm aval dos pais. 
Poucos têm motivos plenamente justificáveis.

Gostaríamos de lembrar também que, os livros de leitura 
extraclasse foram indicados na lista de material para que 
não tivéssemos problemas com nosso planejamento. 
Entretanto, temos alunos sem esse material durante o 
ano letivo.

No ato da matrícula, os responsáveis assinam um termo de 
compromisso, aceitando todas as normas do colégio. Nosso 
objetivo é conscientizar os responsáveis sobre a importância 
do cumprimento das obrigações de seus filhos e, também, 
educá-los para a responsabilidade do cumprimento do dever. 
 

A Direção.
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