
 

Guia do Estudante e Família 2017 

 

 

Prezado (a) Estudante, Prezados Familiares, 

 

 

Este GUIA foi organizado pensando em você. Foi elaborado para que você e sua família 

conheçam princípios, normas, regras que regem o trabalho cotidiano do Colégio. 

São informações importantes para o bom andamento da sua escola, para seu desempenho 

como estudante, para sua aprendizagem. Assim, esperamos que ele seja plenamente conhecido 

por você e por sua família. Que ele funcione como um guia: isso mesmo, mais que um simples 

MANUAL, ele é um GUIA que lhe aponta possibilidades para organizar-se bem com o estudo, 

para desenvolver produtivamente suas atividades escolares e ter segurança na construção de 

novos conhecimentos. Um GUIA que vai favorecer a sua aprendizagem, o seu crescimento, a 

sua cidadania. Você e sua família devem lê-lo cuidadosamente para ficarem devidamente 

informados sobre as normas vigentes no Colégio. 

Temos certeza de que você, neste ano letivo, vai construir, com sucesso, mais uma etapa da 

sua história de estudante. 

Disciplina, compromisso, atenção, estudo, MUITO estudo. 

E MUITO aprendizado. 

Conte conosco. Seja bem-vindo ao ano letivo 2017. 

                                                                                            

                                                                                                        

Colégio Gênesis 

 

 

 

 

NOME: ______________________________________________________________________ 

 

SÉRIE: _____________________                            TURMA: ______________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós percebemos a importância da nossa voz quando somos 

silenciados.” 

 

Malala Yousafzai 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O COLÉGIO GÊNESIS 

 

 

 
Criado em 1994, o Colégio Gênesis trabalha com o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e com o Ensino 

Médio. 

Desde a sua criação tem assumido uma postura que considera fundamental: ser um espaço permanente de 

reflexão sobre questões teórico-práticas ligadas ao processo de ensino e de aprendizagem: um espaço onde o 

pensar e o sentir são sempre provocados para fazer acontecer a curiosidade, a busca, a descoberta, a informação, 

o conhecimento, a mudança. 

Essa postura norteou, no final de 1993, encontros, conversas, desejos de um pequeno grupo de professores 

que alimentou a possibilidade de construir uma proposta alternativa de Escola que ganhou forma pedagógica mais 

concreta em fevereiro de 1994, na Vivência Pedagógica coordenada pela Professora, Mestre em Educação, Ieda 

Matos de Carvalho. 

Nessa Vivência, foram delineados os pilares que sustentariam a ação dessa Escola: a sensibilização, o 

desenvolvimento cognitivo-afetivo, a construção do conhecimento, o crescimento da pessoa como indivíduo e 

como cidadão e a valorização do aprender a aprender. 

Estudos sobre construção do conhecimento, concepção de educação, concepção de aprendizagem, reflexões 

sobre o tipo de homem que se desejava formar e o papel do professor no processo de formação desse homem 

permitiram a clareza para que fosse definida a finalidade a que a Instituição, ainda hoje, está comprometida: a 

formação do cidadão crítico, solidário, autônomo, ser de conhecimento, cultura, linguagem, criador, 

transformador, consciente dos valores fundamentais da pessoa e do seu papel no processo de construção da 

História e de uma sociedade mais justa, humana, livre, FELIZ.  

O constante exercício do estudo e da reflexão vem impulsionando a concretização desse compromisso e a 

busca de novos jeitos de ver, compreender e agir. 

Construiu-se, assim, a proposta pedagógica do Colégio Gênesis. E em março de 1994 iniciavam-se as suas 

atividades. 

Em 1995, o Colégio implementava uma nova ação: iniciava o Ensino Médio. 

Com as séries finais do Ensino Fundamental e com o Ensino Médio, a Instituição tem definido o seu campo 

de ação e, ao longo do tempo, vem imprimindo no seu fazer a força da ação/reflexão/ação tendo em vista o 

melhoramento contínuo, a aprendizagem significativa, a mudança que só através da educação é possível construir 

nas pessoas, no mundo, na vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Numa forma de trabalhar estritamente tradicional, o ensino, sob determinado ponto de vista, reduz-se à mera 

transmissão de conteúdos, trabalhados como verdades inquestionáveis. 

Sabe-se, no entanto, que aquele que aprende é um ser dotado de consciência social, compreensão histórica, 

tem capacidade para aprender formulando hipóteses, investigando, considerando contradições e superando 

conflitos, ou seja, é um ser de/do conhecimento. Um ser que, na interação com o mundo, com o outro, com o 

objeto de conhecimento vai, num processo que apresenta continuidade, ruptura e saltos de qualidade, (re) 

construindo o conhecimento. O conhecimento que não é algo fora do indivíduo, do sujeito que aprende, nem algo 

que ele constrói independentemente da realidade e dos outros indivíduos. Mas uma construção histórica e social 

sobre a qual interferem fatores de natureza diversa: social, cultural, psicológica. 

Nessa perspectiva, a educação pode ser entendida como um processo de formação que se realiza a partir de 

experiências/conhecimentos prévios dos sujeitos, na interação com o mundo, com os outros, com o universo 

cultural, nos mais variados espaços sociais: escola, família, trabalho ... Então, o processo de aprendizagem 

acontece nas interações entre estudantes, objetos de conhecimento e professores, tendo como fator fundamental a 

construção de significados. Assim, aprender é construir significados e ensinar é auxiliar o estudante a construir 

significados. 

Considerando-se essa perspectiva – de natureza construtivista-interacionista -, para o aluno construir a 

aprendizagem, é necessário garantir contatos significativos com os objetos de conhecimento. Ganha relevância, 

nesse contexto, a intervenção, ou seja, o papel do professor que deve ser o mediador da relação 

estudante/conhecimento. Esse papel exige considerar o que o aluno já sabe, entender as hipóteses que elabora, 

fornecer pistas, subsídios, informações que o auxiliem na trajetória que permite-lhe avançar na sua “zona de 

desenvolvimento proximal”. 

Em tese, estas são considerações pautadas em veias teóricas que dão suporte à Proposta Pedagógica do 

Colégio Gênesis. 

Sob o ponto de vista teórico, podemos afirmar que esta proposta abarca contribuições de algumas correntes 

que, de alguma forma, têm entre si identificações. Cada uma delas possibilitou uma vertente de compreensão do 

complexo fenômeno do aprender e do complexo fenômeno do ensinar. 

Assim, valemo-nos dos fundamentos do Construtivismo para estabelecer as linhas de uma ação pedagógica 

na direção da construção do conhecimento – compreendido como fenômeno histórico e social – a partir da 

interação sujeito/objeto, tendo a figura docente como mediadora do processo. Dois importantes pilares aqui se 

levantam: a interação e a intervenção. 

Dos fundamentos do Construtivismo, levantamos, além das concepções de conhecimento, aprendizagem, 

interação, mediação, também, uma compreensão sobre o avaliar, o contextualizar e sobre as possibilidades de 

estabelecimento de relações interdisciplinares tendo em vista uma avaliação significativa. 

Esta Proposta considerou, ainda, o pensamento de Paulo Freire para construir o entendimento de que o 

processo de aprendizagem requer uma ação do sujeito que aprende, que é um sujeito crítico, criativo, dialógico, 

um sujeito com capacidade associativa, intelectualmente vivo e curioso. 

E, com base no documento da Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990), respaldou-se para 

considerar que a educação, embora não seja suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal e 



 

social, e, para tanto, devem ser garantidos na Educação Básica conteúdos básicos da aprendizagem: aprender a 

aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver. 

  Com a clara visão de que somos efetivamente, “eternos aprendizes”, tomamos essa visão teórica como a 

alavanca que nos impulsiona na direção do fazer acontecer as nossas diretrizes estratégicas: 

 

 

VISÃO: Ser reconhecido nacionalmente como uma instituição educacional de alto padrão de excelência, 

focada numa linha de ensino humanizadora comprometida com a formação cidadã e com o sucesso da 

aprendizagem de seus estudantes. 

 

 

MISSÃO: Promover educação de qualidade, contribuindo na formação do cidadão criativo, detentor de 

conhecimento, consciente dos valores fundamentais do ser humano e do seu papel na construção de uma 

sociedade justa, humana, feliz. 

 

 

FINALIDADE:    * Educação de qualidade voltada para a vida e a cidadania. 

                       * Preparação para o bom desempenho dos estudantes nos processos seletivos. 

 

PRINCÍPIOS:      * Educação centrada na aprendizagem 

                       * Melhoramento contínuo 

                       * Valorização dos professores, funcionários, família 

                       * Visão sistêmica 

 

  VALORES:         *HONESTIDADE 

                                *SOLIDARIEDADE 

                                *RESPEITO 

                                *RESPONSABILIDADE 

                                *ÉTICA 

                                *ESTÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aos Pais e Responsáveis 

 

Para que se cumpra os objetivos a que uma escola se propõe, é imprescindível que se estabeleça, baseada 

na cooperação, no respeito mútuo e na confiança, uma parceria firme, constante, entre família/escola. Por isso, 

consideramos fundamental a participação da família no acompanhamento da vida escolar de seus filhos, 

garantindo-lhes, assim, a possibilidade de desenvolvimento integral e de desempenho favorável no campo da 

aprendizagem. Para tanto, seguem abaixo, algumas atitudes e posturas importantes que devem ser adotadas 

pelas Famílias do Colégio Gênesis, em busca de uma parceria de sucesso que contribua, efetivamente, para a 

aprendizagem dos estudantes: 

 

 O horário de funcionamento do Colégio é de 07:00h às 18:30h, sem intervalo para o almoço. 

 A fim de desenvolvermos em nossos estudantes o sentido de responsabilidade, organização e 

autonomia, nenhum tipo de material ou trabalho escolar, será recebido, não importando a 

justificativa, após iniciado o horário de aula. 

 Garanta a presença do(a) seu(ua) filho(a) em todas as aulas, evitando atrasos, saídas antecipadas e faltas 

desnecessárias. Procure fazer a marcação de consultas médicas, odontológicas e afins, em turnos 

opostos aos da aula, e evitar viagens no período letivo. 

 Justifique, sempre, as faltas que por ventura possam ocorrer, comunicando a escola através de telefone, 

para que os docentes sejam informados sobre o motivo da ausência do aluno. 

 Caso seu(sua) filho(a) precise se ausentar a algum tipo de avaliação, procure saber os procedimentos 

referente à 2º chamada. 

 Deixe claro para o(a) seu(ua) filho (a) que educação é prioridade e compromisso de toda a família. 

 Busque conscientizar seu(ua) filho(a) do cumprimento de suas responsabilidades de estudante e das 

normas estabelecidas pela Escola. 

 Incentive o horário de estudo diário. Uma rotina de estudo bem elaborada e seguida disciplinadamente é 

muito importante para favorecer a compreensão dos conhecimentos adquiridos nas aulas e o 

desenvolvimento de hábitos de estudo. 

 Incentive seu(ua) filho(a) a executar as tarefas escolares da forma mais autônoma possível. Caso 

necessário, consulte a Coordenação referente à sua serie, sobre como auxiliá-lo. 

 Mostre-se sempre interessado pelo estudo e a aprendizagem do(a) seu(ua) filho(a). 



 

 Cada aluno tem seu desenvolvimento escolar acompanhado diariamente pelos professores, com o apoio 

e da Coordenação Pedagógica e da orientação da Psicóloga, os quais são discutidos em reuniões 

regulares, no intuito de adotar postura e estratégias adequadas à situação. 

 Sempre que observar alguma mudança (comportamento, rotina, ou até mesmo questões no cotidiano da 

família), entre em contato com a escola, para que possamos ter conhecimento e acompanhar 

adequadamente seu filho. 

 Os pedidos de autorização, bilhetes ou outros comunicados devem ter apresentação e clareza adequados.  

 A escola convoca os Pais a participar de reuniões, quando então são explicitadas questões pedagógicas 

“COLETIVAS”. As questões pedagógicas específicas serão tratadas em reuniões reservadas e marcadas 

previamente junto à Coordenação e/ou Direção da escola. 

 Esclareça diretamente com a Escola possíveis ocorrências ou dúvidas, tomando efetivo 

conhecimento dos fatos antes de tirar conclusões ou emitir comentários. 

 Todos os comunicados a serem feitos pela Escola aos pais serão feitos através de circulares, avisos 

impressos (coletivos ou individuais), e-mail, site do Colégio ou página oficial da Instituição no 

Facebook. Esteja sempre atento ao que está sendo enviado através de meio eletrônico e cultive o hábito 

de conversar com seu filho, questionando sobre comunicações enviadas através dele. Leia 

atenciosamente cada comunicado, informativo e outras correspondências encaminhadas pela Escola. 

 Para melhor atendermos aos Pais, os Professores, a Coordenação Pedagógica e a Direção somente 

farão atendimento com agendamento antecipado, salvo em casos de urgência, para os quais, as 

primeiras providências poderão ser feitas por telefone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDUTAS DO ALUNO DO COLÉGIO GÊNESIS 

 
 

A vida escolar é uma convivência em grupo e todo ambiente de uso coletivo exige esforço para que sejam 

mantidas a ordem e a qualidade do que se faz. Solicitamos, portanto, aos Alunos e senhores Pais que observem 

as seguintes normas e procedimentos organizacionais abaixo apresentados. O cumprimento do que está aqui 

registrado é um compromisso coletivo que visa à garantia da qualidade do trabalho e ao bem estar de todos. 

 

 

DEVERES DO ALUNO: 

- Cumprir as determinações da Direção, dos Professores e Funcionários, e todas as obrigações constantes no 

Regimento da Escola. 

- Zelar pelo nome da Escola e prestigiar as suas iniciativas. 

- Tratar com respeito e cordialidade todo o pessoal da Escola. 

- Frequentar com assiduidade as aulas e demais atividades escolares. 

- Justificar ausências. 

- Respeitar os horários de entrada e saída das aulas. 

- Apresentar-se na Escola devidamente uniformizado, inclusive no turno oposto. 

- Possuir seu material didático individual e respeitar o material dos outros. 

- Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, móveis e utensílios, respondendo pelos 

danos que porventura causar. 

- Participar da execução do Hino Nacional conforme escala pré estabelecida. 

 

 

DIREITOS DO ALUNO 

- Receber Educação, para realizar-se como pessoa e como cidadão consciente e atuante na comunidade em que 

vive. 

- Ser informado sobre os programas das disciplinas e Regimento e horário da Escola. 

- Ser tratado com respeito e atenção por todos os membros da comunidade escolar. 

- Participar da programação geral da Unidade Escolar, nas atividades concernentes ao corpo discente. 

- Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação nem diferenças. 

- Ser devidamente orientado e acompanhado na sua aprendizagem e receber a devida atenção nas suas 

dificuldades. 

- Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados. 

- Defender-se quando acusado de qualquer falta, assistido pelo seu representante legal. 

- Requerer a segunda chamada e revisão de provas, conforme Regimento Interno da Escola. 

 

 

 



 

NORMAS E PROCEDIMENTOS COLETIVOS 

 

 
I – HORÁRIOS E FREQUÊNCIA 

 
I.I – PRIMEIRO HORÁRIO 

As aulas terão início às 07:20h, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino Médio. Passado 

esse horário, o aluno será encaminhado ao SAE (Serviço de Acompanhamento ao Estudante), para justificar 

seu atraso, e ser encaminhado, à sala de aula. 

O aluno que chegar após as 08:00h só poderá ingressar nas dependências da Escola mediante a 

presença dos pais/responsáveis ou portando justificativa por escrito, devidamente assinada.  

O não cumprimento do horário de chegada às aulas configura-se em desrespeito às normas da escola e 

falta de compromisso com o ato de estudar, sendo assim, quando houver incidência nos atrasos, a família será 

notificada e convocada à escola para buscar sanar a questão. 

Caso os atrasos persistam, mesmo após conversas com o aluno e a família, será aplicada sanção 

disciplinar relativa à dificuldade do estudante e da família em cumprir as solicitações da Escola. 

 

 

I.II – INTERVALO ENTRE AULAS 

No primeiro horário e, logo após o intervalo, os alunos serão chamados para a aula, com sinal sonoro, 5 

minutos antes do horário estabelecido. Ao segundo sinal, todos deverão estar na sala de aula. 

O horário de aulas deverá ser cumprido rigorosamente. Para tanto, é necessário que o aluno aguarde 

em sala a troca de professores, pois não existem intervalos entre as aulas. Após o sinal de final do 

intervalo, recreio, o aluno deverá imediatamente dirigir-se à sua sala. 

 

 

O aluno deve ter uma frequência mínima de 75% do total das horas letivas 

para a sua aprovação. 

 

 

II - UNIFORME 

O uniforme será de uso obrigatório durante todo o período letivo, inclusive nas atividades no turno 

vespertino e nas diversas Oficinas. Ele se constitui de: 

 Blusa padrão da Escola; 

 Calça jeans (azul tradicional ou azul escuro) ou bermuda padrão do Colégio (não será permitida a 

entrada de alunos trajando bermudas jeans ou outros tecidos); 

 Tênis/sapato fechado (não será permitido o uso de tamancos e sandálias, nem de calçados tipo 

“Crocks”). 



 

 Para ter acesso às dependências da escola o estudante deverá deixar à vista a blusa da farda, evitando o 

uso de casacos que impeçam ao funcionário da Portaria a identificação dele como um estudante do 

Colégio Gênesis. 

 

 

III– SALA DE AULA 

 

 A sala de aula é o espaço privilegiado para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem ao longo do 

ano. Por isso, é essencial que você, estudante, a respeite e a conserve bem, mantendo-a sempre limpa e 

organizada. 

 Não é permitido entrar ou sair da classe, em horário de aula, sem permissão do Professor, a não ser por 

necessidade de saúde, e, com o consentimento do Professor, da Coordenação Pedagógica e/ou Direção. 

 Ficar fora da classe durante as aulas é inadmissível. O aluno que for flagrado “filando aula” sofrerá 

punição adequada e terá o responsável convocado à escola imediatamente. 

 Não tente ligar o ar condicionado por conta própria. Quando for necessário, solicite ao 

funcionário encarregado que o faça. 

 A sala de aula é o espaço reservado a aqueles que pertencem a ela. Por isso, não é permitido que 

alunos entrem em salas estranhas à dele. 

 

 

 

 

 

REGISTROS DE OCORRÊNCIAS EM SALA DE AULA 

 

A realização de tarefas escolares é importante para a aprendizagem. Por isso, todo aluno deve ter a 

responsabilidade de, diariamente, cumprir as atividades escolares, assim como as que são solicitadas para casa. 

Para controle do Professor, do SAE e da Coordenação Pedagógica, os docentes farão registros das ocorrências 

em sala de aula que fujam ao comportamento esperado do aluno do Colégio Gênesis. Esses registros servirão 

de base para orientação dos alunos registrados e para informar aos Pais e Responsáveis o cotidiano do 

estudante na escola. Para que isso não ocorra, você deve: 

 Evitar faltas ou atrasos de horário. 

 Cumprir todas as atividades propostas pelos Professores. 

 Durante as aulas não ocupar-se com trabalhos, atividades, lições de casa ou materiais estranhos à 

disciplina em aula. 

 Tratar o Professor e os demais colegas com cordialidade e respeito. 

 Evitar conversas paralelas. 

 

 



 

Sobre o Uso de Celulares 

 

O  celular no Colégio Gênesis tem seu uso restrito em determinados momentos. 

Dentro da sala de aula, os celulares devem estar desligados e dentro da mochila ou bolsa. Nas áreas em 

comum, os alunos são orientados em relação ao mau uso da tecnologia e  sensibilizados no sentido de privilegiar 

os contatos pessoais, as relações interpessoais. 

 Caso o celular seja utilizado em sala, o docente assim procederá: 

 Solicitará  ao aluno que coloque seu celular sobre sua mesa (do professor); 

 Após o término da aula, o estudante será encaminhado ao Serviço de Acompanhamento ao 

Estudante (SAE); 

 O celular, não importando a justificativa, será retido pela funcionária responsável pelo SAE, e, 

apenas, o responsável poderá reavê-lo. 

 

 

IV – SALA DE ESTUDOS (BIBLIOTECA) 

A Sala de Estudos funciona nos períodos matutino e vespertino. Para realização de atividades de estudo e 

uso dos computadores, no turno vespertino, é imprescindível a marcação prévia com o funcionário 

responsável. Seguem abaixo as normas e orientações para uso da Biblioteca. 

 

 

Empréstimo: 

 O empréstimo será permitido, apenas, ao Professores, Alunos e Funcionários do Colégio Gênesis. 

 O período de empréstimo é de três (03) dias para o Aluno. Cada aluno poderá ter em seu poder, no 

máximo, três (03) livros. 

 O estudante tem direito a tomar de empréstimo apenas um (01) exemplar por disciplina. 

 O usuário não poderá solicitar novo empréstimo se tiver em seu poder material com prazo de devolução 

vencido. 

 Os livros em situação de empréstimo podem ser reservados nos intervalos de recreio. 

 O usuário tem direito a apenas uma (01) renovação do material que estiver por empréstimo. 

 As obras raras, obras de edição esgotada, glossários, enciclopédias, dicionários, livro didático cujo 

exemplar seja único, periódicos (jornais, revistas...) destinam-se, exclusivamente, a consulta local. Tais 

obras não serão emprestadas sob qualquer justificativa. 

 

 

Devolução: 

 O usuário deverá devolver o livro ou qualquer outro material retirado da Sala de Estudos ao mesmo 

funcionário que efetuou o empréstimo. 



 

 A devolução de material fora do prazo resultará em suspensão para novos empréstimos, sendo levado 

em consideração a quantidade de livros em seu poder e a quantidade de dias em atraso. Exemplo: Caso 

o usuário atrase a devolução de três livros, por três dias, ficará suspenso por nove dias. 

 Em caso da devolução coincidir com dias de domingo ou feriado, será automaticamente alterada para o 

primeiro dia útil. 

 

 

Perdas e danos 

 No caso de dano ou perda de uma obra sob empréstimo, o usuário deverá restituir ao patrimônio 

particular do Colégio Gênesis um exemplar igual ao perdido ou danificado.  

 

 

Xérox e impressões 

A Biblioteca disponibiliza os serviços de xérox e impressão apenas em horários previamente 

estabelecidos, por isso, as solicitações devem ser feitas seguindo o cronograma abaixo: 

     

    - Ensino Fundamental:       09:00h às 09:30h. 

    - Ensino Médio:                   09:50h às 10:10h. 

 

 

Comportamento esperado: 

Como espaço privilegiado de estudo, pesquisa, leitura, aprendizagem, a Sala de Estudos exige posturas 

adequadas que possibilitem seu bom desenvolvimento. Assim, espera-se de cada cidadão - estudante -, usuário 

da Sala de Estudos: 

 Cuidar para manter um ambiente de silêncio na Sala; 

 Atentar para a altura da voz; 

 Não falar ao celular na Sala de Estudos; 

 Não se alimentar na Sala; 

 Ter postura de atenção, concentração,  

 Civilidade; 

 Tratar o funcionário responsável pela Sala com cordialidade, respeito, educação. 

 

 

Procedimentos para preservação do acervo: 

A qualidade e durabilidade dos livros que dispomos em nosso acervo, depende de todos que o utilizam. 

Assim, os usuários da Sala de Estudos Ana Rita Neves, devem: 

 Retirar o livro da estante puxando-o pelo meio da lombada, nunca pela borda superior; 

 Manter a obra que está sob sua responsabilidade distante de objetos molhados, alimentos, animais de 

estimação; 



 

 Folhear a obra sem umedecer os dedos com líquidos ou saliva; o recomendável é passar a página pela 

parte superior da folha; 

 Transportar o livro de forma cuidadosa, evitando o suor das axilas e das mãos; 

 Evitar colocar objetos sobre o livro aberto ou colocar um livro dentro de outro; 

 Fazer anotações em papel à parte, nunca marcar o livro com lápis, caneta, marcadores de texto, grampos 

ou clipes metálicos, dobras em suas páginas; essas práticas danificam a obra; 

 Cuidar do livro, evitando sentar ou apoiar cotovelos sobre ela, evitando qualquer outra prática que 

danifique o acervo. 

 

 

V - EDUCAÇÃO FÍSICA 

A prática de Educação Física é obrigatória, para todos os alunos matriculados na Unidade Escolar, nos 

termos na Lei Federal nº 9.394/96 e do Decreto Federal nº 69.450/71. Os dias e horários das aulas serão 

informados no primeiro dia letivo de 2017. 

Estarão dispensados da prática das aulas de Educação Física, de acordo com artigo 1º da Lei nº 6.503/77, 

os alunos que: 

 Estiverem regularmente matriculados e com a frequência em dias, em uma das Oficinas de Esportes 

oferecidas pela própria Escola; 

 Praticarem algum tipo de esporte extra escola, comprovando a sua frequência, entregando, na Recepção 

do Colégio, Atestado da Instituição, em papel timbrado da entidade, com assinatura e número do CREF 

(Conselho Regional de Educação Física) do Professor/Instrutor, até o dia 10 do mês subsequente; 

 Forem federados, mediante a comprovação através da apresentação da carteira da federação; 

 Residir em outra cidade, mediante o atestado de residência. 

 Tiver algum tipo de impedimento por motivo de saúde, apresentando Relatório Médico, especificando o 

motivo do impedimento através do CID (Código Internacional de Doenças) e assinado pelo médico 

responsável, no início do ano letivo. O aluno que tiver um impedimento de saúde temporário deverá 

proceder da mesma forma, apresentando o Atestado Médico no primeiro dia útil, após o retorno 

do aluno às aulas. 

 

 

ATENÇÃO! Em hipótese alguma, serão recebidos atestados (médicos ou de frequência) 

retroativos, tampouco depois de constatada a reprovação do aluno nesta disciplina. 

 

 

Os alunos que apresentarem Atestado Médico, como justificativa das ausências regulares 

nas aulas de Ed. Física, estarão impedidos de participar dos jogos de quadra no 

período da Movimentação Olímpica. 

 



 

 

CONDUTA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Para ter acesso às aulas de Educação Física, o aluno terá que, obrigatoriamente, apresentar-se trajando 

fardamento conforme o estabelecido pela Instituição. Não é permitido fazer aulas de Educação Física 

utilizando outras roupas que não o uniforme padrão do Colégio. Uniformes de Seleções, camisas 

de eventos (inclusive Movimentação Olímpica), camisa do 3º ano e outros tipos de shorts não são 

considerados como fardamento do Colégio. 

 Educação Física é uma disciplina do currículo do colégio, por isso, a aula deve ser frequentada da 

mesma forma como a de qualquer outra disciplina. Evite atrasos e saídas antecipadas, participe da aula 

integralmente, e trate o Professor com o respeito devido. 

 O uso do Espaço Poliesportivo está condicionado à presença/acompanhamento de um professor de 

Educação Física. Nele, devem permanecer apenas: os alunos da turma que participa da atividade em 

foco, professores, monitores e funcionário quando requisitados. 

 

 

SELEÇÃO DO COLÉGIO 

 

A Seleção da Escola será composta, apenas, por alunos regularmente matriculados no Colégio. A 

convocação de alunos para compor a Seleção do Colégio em competições seguirá critérios que avaliem os 

atletas também nos aspectos Pedagógico e Disciplinar. Para isso, será levado em consideração: 

 Comportamento em sala de aula e durante as aulas de Educação Física; 

 Cumprimento das tarefas escolares; 

 Relacionamento com colegas, professores e funcionários; 

 Participação regular e comportamento adequado na execução mensal do Hino Nacional; 

 Desempenho escolar. 

 

Para a escolha dos atletas, será constituída uma comissão envolvendo os Professores de Educação Física, 

a Coordenação Pedagógica e a Direção do Colégio. 

 

 

VI - EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL 

O Hino de uma nação é um símbolo que representa a pátria e seu povo, que construiu sua identidade 

nacional e que procura valorizar a cultura, história e sociedade. É uma poesia que através de símbolos 

remetem a ideia de solenidade e patriotismo de cada país. O Hino Nacional Brasileiro é executado, 

mensalmente, conforme calendário abaixo e, na abertura de todos os eventos do Colégio.  

Ao chegar, o aluno deverá dirigir-se para a sala de aula, para receber as orientações do professor, e em 

seguida, dirigir-se, em turma, com ordem e ocupar o local específico no Espaço Poliesportivo Antônio dos 

Anjos, para participar da execução do Hino Nacional. 



 

Participar da execução do Hino Nacional é um momento cívico e requer a seriedade necessária para o 

momento, por isso, pede-se que seja honrado o que está na Lei nº 5.700, de 1971, no Art. 30.:  

 

“Nas cerimônias de hasteamento ou arriamento,... , assim como durante a execução do Hino Nacional, 

todos devem tomar atitude de respeito, de pé e em silêncio, os civis do sexo masculino com a cabeça 

descoberta...”. 

 

 

 

VII – CANTINAS 

O Colégio oferece dois espaços de Cantina, com lanches diversificados, em busca de agradar os variados 

gostos dos nossos estudantes. O funcionamento acontecerá durante os horários de intervalo destinados a cada 

segmento, para venda de lanches e fichas. A venda dos alimentos somente será feita com apresentação da ficha, 

que pode ser comprada previamente. 

Para o uso das Cantinas, os alunos devem seguir as orientações abaixo: 

 

 Respeite a ordem da fila, tanto para compra de fichas quanto para compra do lanche. Não é permitido 

“guardar lugar” nem “cortar” fila. Essa é uma questão de respeito para com o outro. 

 Dirija-se aos Funcionários da Cantina sempre com respeito e cordialidade. 

 Conserve as fichas, pois elas são feitas de um material plástico. Em caso de quebra, elas não serão 

aceitas e nem substituídas. 

 Para os alunos do Ensino Fundamental: Os funcionários da cantina somente atenderão os alunos 

que estiverem na fila até as 09:25 h. Chegando após esse horário, o aluno não será atendido.  

 

 

VIII - ENFERMARIA 

 Cabe, unicamente, à Enfermaria a execução de ações de tratamento simples.  A ministração de 

medicamentos só será feita mediante orientação médica e autorização escrita do responsável 

legal, desde que o aluno traga para o Colégio o medicamento sugerido pelo médico e/ou família. 

 Apenas será permitida a presença, na Enfermaria, de alunos que estejam sob cuidados. 

 

 

IX – OBJETOS PESSOAIS E DE VALOR 

 O aluno não deve trazer para a escola objetos pessoais e de valor que não façam parte do material 

escolar. A escola não se responsabilizará pela perda ou danos a tais objetos. 

 O material escolar encontrado nas dependências do Colégio é encaminhado para os “Achados e 

Perdidos”. Para reaver este material, o aluno deverá procurar o funcionário responsável pelo setor, 

apenas, no horário de intervalo referente à sua série. Não será entregue material no intervalo entre 

as aulas. 



 

X - PROTOCOLO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 

No sentido de cuidarmos da segurança e bem estar de nossos estudantes, sempre que necessário a 

liberação deles, antes do horário de término das aulas, será seguido o Protocolo de Segurança abaixo. 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA QUEM TEM AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA PERMANENTE 

Os Pais e Responsáveis que assim desejarem, poderão permitir que o aluno retire-se da Escola, 

desacompanhado, ao término do período letivo. Para isso, devem assinar formulário próprio, disponibilizado 

no ato da matrícula. Este documento permite a saída do aluno, apenas, ao término das aulas e precisa ser 

revalidado a cada ano. 

 

 

PROCEDIMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE ALUNOS SEM AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 

 

 Com autorização prévia, por escrito, do responsável 

- O responsável deverá informar, por escrito, o motivo da saída do aluno e o portador que virá buscá-lo. 

- Ao chegar à escola, o portador deverá se identificar através de documento de identidade original com foto, 

ainda que este seja o Pai ou a Mãe do aluno. 

- Após identificação, o funcionário da Recepção deve preencher formulário apropriado, contendo os dados do 

portador, assim como assinaturas dele e do funcionário que está liberando o estudante. 

- Apenas depois deste procedimento feito, é que o aluno deve ser chamado em sala. 

 

 

 Sem autorização prévia do responsável 

- O funcionário do colégio, entrará em contato, apenas, através dos números de telefone que estejam informados 

na Ficha do Aluno. Por isso, devem-se manter sempre os dados atualizados. 

- Ao falar com o responsável pelo aluno, caso este informe que mandará um táxi, motoboy ou outra pessoa, será 

solicitado a identificação da pessoa, e no caso do táxi ou motoboy, o número de identificação do veículo. 

- Ao chegar à escola, o portador deverá se identificar através de documento de identidade original e com foto, 

ainda que este seja o Pai ou a Mãe do aluno. 

- Após identificação, o funcionário da Recepção deve preencher formulário apropriado, contendo os dados do 

portador, assim como assinaturas dele e do funcionário que está liberando o estudante. 

- Apenas depois deste procedimento feito, é que o aluno deve ser chamado em sala. 

 

 

XI - MÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS 

 Os móveis e/ou equipamentos da Escola deverão ser preservados. 

 É de responsabilidade do aluno o uso e conservação das carteiras escolares, portanto, não as 

risque e nem as arranhe.  



 

 O aluno que causar danos ao patrimônio do Colégio deverá arcar com as responsabilidades 

financeiras e morais pertinentes ao caso. Quando o responsável não for identificado, toda classe será 

responsabilizada. 

 

 
 

XIV – 3º ANO 

 Não há distinção entre os estudantes das demais séries do Colégio Gênesis e os do 3º ano. Portanto, 

as normas vigentes do Colégio Gênesis, aplicam-se integralmente a todos regularmente matriculados 

nesta instituição.  

 AULAS AOS SÁBADOS – A carga horária semanal para o 3º ano é de 36 horas-aula, portanto, as 

aulas acontecerão de segunda a sábado, normalmente. 

 CAMISA – Será concedida, apenas às turmas de 3º ano, a possibilidade de confeccionar camisa 

específica. A proposta deve ser devidamente apresentada à Coordenação Pedagógica e/ou Direção do 

Colégio, para aprovação. 

 TROTES – Não é permitido nenhum tipo de “trote comemorativo”. 

 

Barraca do 3º ano – MovimentAção Olímpica 

 

 Apenas ao 3º ano do Ensino Médio, conceder-se-á a exploração de “barraca” na Movimentação 

Olímpica. O valor arrecadado deve ser revertido, integralmente, à realização de Evento Único 

(SOB RESPONSABILIDADES DOS ALUNOS FORMANDOS), para celebrar a conclusão do 

curso. Na hipótese da não realização de tal evento, o valor levantado será doado a uma instituição de 

caridade, escolhida por Comissão própria, formada por Representantes da Turma, Coordenação 

Pedagógica e Direção do Colégio. 

 A turma do 3º ano do Ensino Médio deverá instituir uma comissão organizadora da Barraca, que 

ficará encarregada de: apresentar a formatação do projeto da Barraca à Coordenação Pedagógica e/ou 

Direção, com antecedência, e responder formalmente em relação a ela. 

 A montagem, limpeza e organização da Barraca do 3º ano ficam sob responsabilidade dos alunos da 

turma. 

 

 SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO – a solenidade de certificação da turma deverá acontecer, 

apenas, após a divulgação dos resultados finais, com recuperação, e deve seguir o cerimonial pré-

definido pelo Colégio. 

 

 

 

 

 



 

XIV - CONSULTORIA PSICOLÓGICA 

O colégio dispõe de uma Consultoria Psicológica que acompanha o desenvolvimento cognitivo e 

comportamental dos alunos, juntamente com os docentes, coordenação e direção. Serão encaminhados para 

consultoria, alunos que:  

 Tenham acompanhamento médico e/ou psicológico prévio. 

 Que apresentem comportamentos e dificuldades ao longo das atividades do Colégio, em casos onde a 

Coordenação Pedagógica, em consenso com o Setor de Psicologia jugarem necessário. 

 

*Casos que necessitem de acompanhamento individualizado serão devidamente orientados para 

atendimento externo em clínicas especializadas. 

 

 

 

 

XV – SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO AO ESTUDANTE – (SAE) 

 O Serviço de Acompanhamento ao Estudante - SAE  - foi criado como mais uma ação voltada ao princípio 

da educação centrada na aprendizagem significativa. 

 

É função do SAE: 

. Acompanhar, de forma sistemática e individualizada, os estudantes do Colégio Gênesis. 

. Promover ações que  auxiliem na manutenção ordeira e equilibrada da disciplina escolar. 

. Atender a Pais e Professores em questões que envolvam os estudantes. 

. Manter interligação comunicativa com demais setores da Instituição, especialmente, com Coordenação 

Pedagógica e com a Gerência Administrativa. 

 

 

 

XVI - INFORMES GERAIS 

 Não é permitido fazer qualquer tipo de comércio nas dependências da Escola. 

 Para afixar avisos, cartazes, etc., deve-se solicitar autorização prévia à Coordenação Pedagógica, SAE ou 

à Direção do Colégio. 

 Não será permitido trazer ”comes e bebes” para festejar aniversários e outras datas, no Colégio, bem 

como brincadeiras de jogar ovos, farinhas, etc. 

 Não será permitido a organização de lanches coletivos. 

 

 

 

 

 



 

SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

Ao receber o Guia do Estudante 2017, o estudante e sua família ficam cientes das normas de conduta do 

Colégio Gênesis. Essas normas devem ser seguidas com seriedade, pois, o estudante que deixar de cumpri-las 

terá que assumir a responsabilidade dos seus atos de acordo com as sanções disciplinares previstas no 

Regimento do Colégio e neste Guia. A saber: 

 Advertência Verbal. 

 Comunicado para casa, por escrito, solicitando a presença dos pais para que juntos, Escola e Família, 

possam adotar uma mesma linha de ação. 

 Afastamento temporário do aluno. 

 Afastamento definitivo da Escola. 

 

A QUALQUER MOMENTO, SE ACHAR NECESSÁRIO, A DEPENDER DA GRAVIDADE DA 

INFRAÇÃO, A EQUIPE PEDAGÓGICA PODERÁ ALTERAR A ORDEM ACIMA. 

 

 

 

 

AVALIAÇÕES 

 

 Tendo em vista o caráter mediador da avaliação, ela acontecerá no decorrer do processo de ensino e de 

aprendizagem. Para tanto, diversos instrumentos serão considerados: desde observações pontuais até testes e 

provas formais, marcadas conforme o planejamento de cada disciplina. Com isso, pretendemos criar o hábito de 

estudo e pesquisa do aluno, para que o cumprimento das tarefas escolares e a construção do conhecimento se 

tornem rotinas normais e prioritárias na vida dos estudantes. 

O ano letivo organiza-se em 03 ciclos e a avaliação da aprendizagem, em cada um dos ciclos, será 

expressa através de uma escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se aprovado o aluno que atingir 

um total de pontos igual ou superior a 60 (sessenta), no somatório dos três ciclos, conforme expressão abaixo: 

 

TP = C1 x 3 + C2 x 3 + C3 x 4 

Onde: 

 TP = Total de pontos final (que deve ser igual ou maior que 60,0) 

 3 e 4 = pesos dos ciclos 

 C1 = Média final do I Ciclo 

 C2 = Média final do II Ciclo 

 C3 = Média final do III Ciclo 

 

 



 

XVII - SEGUNDA CHAMADA 

 A Lei nº 7.102/79 assegura, para realização de provas de 2ª chamada, os casos de doença, luto, 

casamento, convocação para atividades cívicas e impedimento religioso. 

Seguindo a Concepção Pedagógica do Colégio Gênesis, nem sempre a ausência no dia da avaliação 

implicará na obrigatoriedade da prova de 2º chamada. Essa decisão cabe ao Docente, em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica, dentro de seu processo avaliativo. 

As provas de 2ª chamada seguirão calendário divulgado pela Coordenação Pedagógica. Fica a critério do 

corpo docente, juntamente com a Coordenação Pedagógica e Direção, definir mais de um período para 

aplicação de provas de 2ª Chamada, em cada ciclo. 

 A ausência do estudante na 2ª chamada, ou não cumprimento das condições explicitadas abaixo, 

implicará em nota ZERO na disciplina em questão. 

 

Procedimentos para solicitação de 2ª Chamada 

 

 Justificar a ausência, em até 48 horas úteis, à Coordenação Pedagógica. 

 Solicitar, na Tesouraria, a aplicação da prova, mediante pagamento de taxa referente a 10% do valor da 

mensalidade, dentro do prazo estabelecido pelo Colégio. 

 

 

ENTREGA DE BOLETINS 

 

Após cada ciclo de estudos, os boletins serão entregues aos Pais ou Responsáveis. Oportunidade em 

que será conversado sobre o aproveitamento escolar do estudante, aproximando e fortalecendo os laços 

entre Família e Escola. Se os Pais assim desejarem, os boletins serão entregues ao estudante, mediante 

autorização devidamente preenchida, em formulário próprio, na recepção do Colégio. Sendo feito este 

procedimento, apenas os Pais, Responsáveis e/ou Estudantes, são autorizados a recebê-los. Caso seja 

necessário que uma terceira pessoa o faça, o Pai ou Responsável deverá informar ao Colégio. 

 

 
XVIII - ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 

 Com base no disposto no art. 24, inciso V, alínea E, da Lei nº 9.394, de 23 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), O Colégio Gênesis oferecerá, após o ano letivo, Estudos 

de Recuperação aos alunos que não alcançarem o rendimento mínimo necessário.  

            Os Estudos de Recuperação, na perspectiva do Colégio Gênesis, têm por objetivo oportunizar ao 

aluno a aquisição de conteúdos não assimilados durante o ano letivo, através de orientações e 

acompanhamento de estudos. 

Dessa forma, considerando o que defendemos em nossa Proposta Pedagógica - uma educação 

essencialmente pautada na aprendizagem -, e baseados, também, no Parecer CNE/CEB nº 5/97, que diz: 

“Há conteúdos nos quais certos conhecimentos se revelam muito importantes para a aquisição de outros 



 

com eles relacionados”, encaramos o processo de recuperação não somente como uma forma de garantir a 

aprovação para a série seguinte do ponto de vista quantitativo, mas, primordialmente, sob o ponto de vista 

da aprovação pela aprendizagem. Para efeito de aprovação, a média mínima alcançada deverá ser de 5,0 

pontos.  

Ainda norteados pelos dispositivos legais amparados pela Lei nº 9.394/96, que deixam a critério das 

Instituições de Ensino as organizações e normas sobre seus processos educacionais, bem como convictos 

de nossa Concepção Pedagógica, concebemos os Estudos de Recuperação como um conjunto 

compreendido entre aulas regulares, com a mediação/intervenção do docente, e posterior momento de 

avaliação formal dos conteúdos estudados, compreendendo que estudos e avaliação são ações inter-

relacionadas. 

  

 

 

XIX - CONSELHO DE CLASSE 

Os Conselhos de Classe ocorrerão ao final de cada ciclo e da recuperação e se constituem em momentos 

de reflexão conjunta de Professores, Equipe Pedagógica e Direção sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

buscando-se uma maior consciência acerca da ação desenvolvida, a análise criteriosa de avanços e dificuldades, 

o levantamento de dados que possibilitem o redirecionamento de ações, a tomada de decisão, o aprimoramento 

do fazer pedagógico. 

 

O Conselho de Classe avaliará o aluno considerando aspectos como: 

1 – Frequência, ao longo do ano letivo e período de Estudos de Recuperação. 

2 - Cumprimento do horário do início e término das atividades escolares. 

3 - Comportamento em sala de aula e área do Colégio. 

4 – Relacionamento com a Direção, Professores, Funcionários e Colegas. 

5 – Empenho e interesse na sua própria aprendizagem. 

6 - Condição de cursar a série seguinte, frente aos pré requisitos. 

7 – Maturidade. 

8 – Número de recuperações feitas. 

9 – Tendência para áreas específicas de estudo. 

10 – Atitudes, procedimentos, conhecimentos. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



 

XX – SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

Para solicitar qualquer tipo de documento à Escola, deve-se entrar em contato, pessoalmente, com a 

Recepção, onde serão dadas as informações necessárias ao pedido que esteja sendo feito. 

  

·         Segundas Vias de documentos serão expedidas em, no máximo, 48h úteis após a solicitação. 

·         Transferências serão entregues em, até, 30 dias. 

  

  

A Recepção  e a  Secretaria são os setores responsáveis  pela solicitação de documento. Não serão 

consideradas solicitações feitas a outros setores ou funcionários, assim como solicitações feitas através de 

emails ou telefone, ou, em outro espaço, que não o do Colégio Gênesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os casos omissos neste Guia serão analisados, individualmente, pela Direção e 

Coordenação Pedagógica do Colégio. 



 

Equipe do Colégio Gênesis 

 

 

Equipe Gestora 

 

Direção Geral – Antonio Jorge Sena dos Anjos 

Direção Pedagógica – Kenya Costa Pinto dos Anjos 

Consultoria Pedagógica – Ana Rita de Almeida Neves 

Coordenação Pedagógica (Ensino Fundamental) – Nancy de Lourdes Borges Teixeira 

Coordenação Pedagógica (Ensino Médio) – Kamilla Soares de Farias 

 

 

Corpo Pedagógico – Administrativo 

 

SAE (Serviço de Acompanhamento ao Estudante) – Juliana de Santana Lemos / Maria José Silva Ferreira 

Alcântara 

Consultoria Psicológica – Jamyle Costa Pinto dos Anjos 

Assessoria de Comunicação – Paulo Norberto Sena dos Anjos 

Secretaria – Gicélia Estrêla Santana Bastos 

Tesouraria – Neide de Souza Silva 

Biblioteca – Marinalva Silva Ferreira (Rosinha) 

Recepção – Alexsandra Mangueira / Jociane de Oliveira Santana 

Gerência das Cantinas – Joseli Santana da Silva Cardoso 

Reprografia – Maiza Grasse Muniz / Gilvan Jesus da Silva 

Portaria – Ivo de Jesus Cardoso 

Apoio Administrativo – Tomaz Neto 

Apoio – Maria das Graças Borges / Railda Pereira de Souza Bispo / Liliam Serra Soares Santos / Admilson 

dos Santos / Edson Santana Silva / Antônio Menezes 

 

 

Corpo Docente 

Por Área 

 

 

Linguagens 

Língua Portuguesa e Redação – Clarisse Bezerra / Gardênia Vilas Boas Dourado / Gustavo Soares / Thays 

Cardoso 

Literatura Brasileira – Larissa Rodrigues Santos 

Arte – Gabriele Alexandre / Wagno Matos 



 

Língua Inglesa – Bleiser Lima / Márcia da Silva / Paula de Jesus 

Língua Espanhola – Karoline Santos / Rejane Santana 

 

 

Ciências Naturais 

Física – Rodrigo Santa Cruz / Rômulo Queiroz 

Ciências / Biologia – Katiane Bezerra / Lyokelly Pinho / Patrícia Brandão 

Química – Hugo Vinícius Lima / Rivelino Pereira 

 

 

Ed. Física 

Alex Alves / Gastão Assis 

 

 

Humanas 

Geografia – Antonio Roebrto Lopes / Daniel Pintto 

Filosofia – Augusto Spínola / Kleidiane Santana 

Sociologia – Marivanda Brito 

História – Augusto Spínola / Edson Rivelino Costa / Marivanda Brito 

 

 

Matemática 

Anderson Barros / Elis Rejane Guerra / Francisco Melo / Katiúcia Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Manual, entregue no início do Ano Letivo, em mãos, a cada estudante 

matriculado no Colégio Gênesis, segue o que está estabelecido no Projeto 

Pedagógico do Colégio e no Regimento Escolar, documentos reconhecidos pelo 

Conselho Estadual de Educação. É fundamental que o Estudante e sua Família 

tenham conhecimento detalhado dele para compreender as diretrizes que regem a 

Instituição, bem como evitar qualquer tipo de ato que tenha por justificativa o 

desconhecimento das normas aqui explicitadas.  

 


