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MANUAL DO  

ALUNO E DA FAMÍLIA 

 
Caro aluno, pais e/ou responsáveis, 

Sejam bem- vindos! 

 

 

Paz e bem! 
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MISSÃO 

Promover o desenvolvimento acadêmico, social e espiritual, sem 

distinção de qualquer natureza, através da prestação de serviços 

educacionais, fundamentados nos princípios evangélicos e franciscanos, 

tendo o aluno como agente transformador.   

 

VISÃO 

Ser referência na prestação de serviços educacionais pautados nos 

valores franciscanos.  

 

VALORES 

 
 Simplicidade e humildade; 

 Alegria e cortesia; 

 Justiça e paz; 

 Fraternidade e participação; 

 Sinceridade e criatividade; 

 Responsabilidade e autonomia; 

 Solidariedade e compromisso com a ecologia; 

 Ética nas relações. 

  



 
4 

 

QUESTÃO DISCIPLINAR 

 
Definição clara das regras e alguns critérios, que orientam a relação 

pedagógica, possibilitam ao aluno, colocar-se diante das situações do seu 

cotidiano. São: a ÉTICA, o RESPEITO e a CIDADANIA  que irão estimular 

e garantir o sucesso de sua relação interpessoal, favorecendo seu 

crescimento intelectual acadêmico e sua formação humana. 

 

DIREITOS DO ALUNO 

 
Além dos que lhe são outorgados por todas as disposições legais e pelo        

Regimento Escolar, são diretos do Aluno: 

 receber a orientação necessária ao exercício das atividades 

escolares; 

 receber a assistência objetivamente da formação integral e                 

harmoniosa de sua personalidade; 

 participar de organizações e atividades escolares e extra-classe:       

sociais, cívicas e recreativas, destinadas à sua formação e 

promovidas pelo Colégio Franciscano Coração de Maria; 

 representar o Colégio Franciscano Coração de Maria, quando para 

isso autorizado pela Diretoria; 

 ser tratado com urbanidade e respeito por docentes e funcionários 

do Estabelecimento; 

 ter sua individualidade respeitada para assim, valorizar os direitos 

dos outros sem sofrer restrições ou discriminações por sua condição 
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social, econômica, racial por seu credo político ou religioso; 

 tomar conhecimento, através de boletins, das notas obtidas e de sua 

frequência; 

 

ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO 

 FREQUÊNCIA  

Comparecendo as aulas, o aluno valoriza o processo de ensino 

aprendizagem. 

Caso haja necessidade de faltar, o aluno deverá procurar sempre                    

justificar o motivo perante a coordenação, e também, atualizar-se sobre 

o andamento dos conteúdos com o representante de turma ou o 

professor. 

Ausências prolongadas, por motivo de doença, devem ser 

comunicadas à coordenação e o atestado médico deverá ser entregue à 

coordenadora escolar.  

O atestado médico não abona a falta e, sim, justifica a ausência do 

aluno. 

 

 SAÍDAS DA ESCOLA 

Cuidar da Segurança é dever de todos. 

Comunicar à escola, através da autorização de saída, a maneira 

como o aluno, do Maternal I ao 5º Ano do Ensino Fundamental, 

retornará para casa, após o término das aulas. 

 

 SAÍDA EXTRAORDINÁRIA 

NÃO É PERMITIDO ao aluno, sem autorização, ausentar-se da 
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escola durante o expediente escolar. 

 Caso o aluno necessite se ausentar antes do término do horário 

previsto das aulas, só poderá fazê-lo com a presença dos pais ou 

responsáveis, ou com autorização, por escrito, entregue ao coordenador 

de ensino. 

A escola não permitirá a saída do aluno através de telefonema 

dos pais ou responsáveis. 

 

 SAÍDA DA SALA DE AULA 

Não é permitido ao aluno sair da sala, durante as aulas ou entre 

uma aula e outra, sem autorização do professor. 

• Entre uma aula e outra, o aluno deverá permanecer em sala e               

aguardar a chegada do professor. 

• Após o término do recreio nenhum aluno poderá permanecer 

nos corredores e pátio 

• Caso o aluno necessite ausentar-se da sala durante as aulas para 

atender a necessidades fisiológicas, o professor deverá autorizá-

lo. Se a ausência ocorrer entre uma aula e outra, seu retorno será 

permitido mediante comunicação da coordenação de ensino. 

 

FALTAS E PROVAS 

 
Será concedida *segunda oportunidade de avaliação ao aluno que a                        

requerer, por escrito, na secretaria da escola em até 48h após o retorno 

da falta justificada desde que comprovada a ausência, por uma das 

seguintes situações: 
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* Exceto para provas de Recuperação. 

• falecimento de familiares; 

• consulta médica ou odontológica e exames laboratórios de 

saúde; 

• alistamento eleitoral ou militar; 

• outro motivo relevante, assim considerado pela diretora desta                     

Unidade de ensino. 

• O conteúdo da prova será cumulativo, isto é toda a matéria            

ministrada 

 

UNIFORME 

 
O uniforme facilita a identificação do aluno com a escola, além de 

trazer agilidade, economia com vestuário e segurança.  O uniforme 

escolar é um sinal de identificação e organização do aluno para com o 

Colégio, além de ser uma maneira mais prática de se apresentar no dia-

a-dia, demonstrando assim uma atitude de disciplina. Por este motivo, 

seu uso é indispensável e é exigido desde o primeiro dia de aula. 

O uniforme é composto de: 

• Camisa do colégio com a logomarca do colégio bordada; 

• Calça e/ou bermuda (elanca ou tectel);  

• Agasalho modelo padrão da escola; 

• Tênis preto ou branco; 

• Meias brancas. 

• Uma vez uniformizado fica proibido: 

- A troca do sapato em sala, sendo que o que faz parte do 
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uniforme é tênis preto e/ou branco e meias brancas, 

- A troca da blusa do uniforme por outra, ou o acréscimo de uma 

outra blusa por cima da blusa de uniforme, sendo permitido 

uma blusa branca por baixo da blusa do uniforme, 

- Não será permitido a dobra da bermuda, calça ou troca da 

mesma durante sua permanência no recinto escolar. 

Lembramos a todos que o uniforme escolar completo é condição 

para que o aluno possa assistir às aulas. Quando as circunstâncias 

justificarem o descumprimento dessa norma, o fato deverá ser                

comunicado por escrito (não por telefone) pelos pais ou responsável à 

coordenação ou disciplinário escolar. Haverá, por parte do funcionário 

responsável, um registro escrito do motivo pelo qual o aluno                        

eventualmente compareceu descaracterizado. 

O uso do uniforme completo é obrigatório para o aluno em todas as 

atividades desenvolvidas na escola, inclusive na avaliação de                             

2a Chamada e Recuperação. O controle será feito por todos os                        

educadores e a falta do uniforme será registrada na Ficha de                     

Acompanhamento do Aluno. 

NÃO É PERMITIDO O USO DE:  

bonés, gorros, chapéus, chinelos de dedo, sandálias, botas, peças 

coloridas debaixo da camisa de uniforme, camiseta de time de futebol, 

peças do uniforme cortadas, camisetas cavadas, decotes largos, trajes 

curtos e adornos que descaracterizem o uniforme. 

Todas as peças do uniforme deverão ser identificadas com o nome 

completo do aluno. 

 



 
9 

MATERIAL ESCOLAR 

 A partir do início do ano letivo, o aluno deverá portar todo o                       

material escolar necessário para cada aula, incluindo o livro didático                       

adotado e apresentá-los em condições de uso.  

• Todo o material INDIVIDUAL deverá ser identificado (nome                            

completo, ano/série, turma), para fácil localização, em caso de                   

extravio. 

• Criar o hábito de consultar diariamente o horário das aulas. 

• Trazer para a escola apenas o material necessário às aulas do dia. 

• Caso o aluno esqueça algum pertence na escola, deverá procurar 

nos “Achados e perdidos” 

• Não é permitido utilizar tesouras de ponta, estiletes ou outros                  

materiais cortantes, brinquedos que imitem armas de fogo, 

caneta laser, fósforos, isqueiro, líquido corretivo e tudo que possa 

ocasionalmente trazer danos às pessoas ou ao patrimônio escolar. 

• Caberá ao professor autorizar o uso de aparelhos eletrônicos 

como ferramenta pedagógica. 

MATERIAIS DIVERSOS 

 
A Escola não se responsabilizará por dinheiro, eletroeletrônicos, 

celulares, máquina fotográfica e outros objetos de valor, portados pelo                   

aluno. 

NÃO É PERMITIDO: 

• Usar o telefone celular durante as aulas ou em qualquer outra                     

atividade pedagógica. Caso o celular toque em sala de aula, o                     

Professor fará o registro e comunicará à coordenação de ensino; 
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• Trazer baralho ou qualquer jogo que envolva venda e troca, bem 

como escritos, gravuras e objetos impróprios à Instituição e/ou 

aos bons costumes; 

• Recarregar baterias de celulares e outros aparelhos eletrônicos na 

escola; 

• Maquiar-se ou utilizar esmaltes e objetos, como alicates, lixar de 

unhas e similares durante as aulas. 

• Comemorar, dentro da escola ou nas proximidades, aniversários, 

fins de semestre ou qualquer outro evento com manifestações 

incivilizadas e de mau gosto (ovo, farinha, tinta e outros); 

• Entregar convites de aniversário, no ambiente escolar, para 

grupos restritos de alunos da turma; 

• Usar adornos, desenhos ou peças que tenham como objetivo a 

propagação de drogas, apologia a elas e discriminação de                      

qualquer natureza; 

• Trazer para o ambiente escolar, sem prévia autorização, pessoas 

que não fazem parte da escola; 

• Namorar nas dependências da escola; 

• Consumir guloseimas e qualquer outro alimento durante as aulas, 

na biblioteca e nos laboratórios. Salvo a exceção com previa 

autorização da coordenação e direção escolar; 

• Adotar, por parte do aluno, atitudes inadequadas ao                               

comportamento social no interior ou nas imediações da escola 

(confronto desrespeitoso/agressão com palavras e gestos).             

É importante garantir o respeito às pessoas, ao ambiente, também à 

integridade e à segurança de toda comunidade escolar. 
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O CUIDADO E A CONSERVAÇÃO DO                     
PATRIMÔNIO ESCOLAR É DEVER DE TODOS. 

 
• Conservar as carteiras e as paredes limpas, jogar papéis na lixeira, 

deixando a sala de aula e demais dependências             

organizadas para outro turno, são atitudes cidadãs e essenciais 

para o zelo do patrimônio da escola; 

• O aluno que causar danos ao patrimônio escolar estará sujeito a 

medidas educativas pertinentes ao caso. O mesmo se aplica a                

danos em objetos de propriedade de colegas, professores e        

funcionários. 

• Os pais, responsáveis financeiros, deverão providenciar a 

reparação ou indenização de eventuais danos causados ao 

patrimônio escolar pelo aluno. A escola poderá acionar                      

civilmente os responsáveis legais do aluno que causou o 

dano, caso não haja reparação. 

 

POSTURA NO AMBIENTE ESCOLAR E/OU               

IMEDIAÇÕES DA ESCOLA 

 
O aluno deverá se manter em postura de respeito no ambiente 

escolar e no entorno da Escola: 

• Ao movimenta-se pelo ambiente da escola, o aluno deverá 

respeitar os demais colegas e não serão permitidas atitudes 

violentas e a prática de bulling; 

• Agressões físicas e/ou morais a colegas, professores e funcionários 

implicam em análise e decisão do Conselho de Classe em relação 
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à possíveis medidas previstas no regimento escolar; 

• Manter um tom de voz adequado. Evitar correrias e ter cuidado 

nas escadas e rampas. 

 

 

ORGANIZAÇÃ DAS TURMAS 

 
A organização das turmas é de responsabilidade da equipe pedagógica. 

Para composição das turmas serão observados critérios pedagógicos e                  

informações dos membros do Conselho de Classe. 

 

REMANEJAMENTO 

O remanejamento só acontecerá no final do ano letivo mediante                                  

preenchimento de formulário próprio na secretaria. A confirmação 

será feita após a renovação de matrícula surgindo a vaga. 

 

ENTURMAÇÃO 

 
Segue abaixo um texto que foi extraído, de uma reportagem do 

suplemento  equilíbrio em 1º de Fevereiro de 2001, parte integrante do 

Jornal folha de São Paulo. É um convite à leitura à reflexão. 

 

RODÍZIO DE ALUNOS DEIXA FAMÍLIA EM POLVOROSA 

 No início do ano, com a formação das novas turmas, a separação dos 

amigos costuma causar muita reclamação por parte dos alunos. 

 Em geral, a primeira atitude do pai é bancar o protetor, ir até a escola e 
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pedir –ou exigir- que as coisas voltem a ser como antes. Mas mal sabe esse 

pai que a mudança só conta pontos a favor no processo de aprendizagem 

do filho. Ajuda a tornar o adolescente mais independente e compreensivo, 

explicam especialistas da área de educação. Além de aprender a conviver 

com grupos diferentes, conseguindo fazer novas amizades mais facilmente, 

ele passa a entender desde cedo que a vida é recheada de mudanças. Mas 

isso não significa que enfrentá-las seja fácil. 

 “As crianças e adolescentes adaptam-se mais facilmente do que 

pensamos”, confirma a psicanalista Mirian Debieux, especialista em crianças 

e adolescentes. Os pais é que geralmente não conseguem lidar com a 

angústia dos filhos. “Nem sempre todo sofrimento é algo negativo. Ajudar a 

lidar com a angústia faz parte da aprendizagem”, diz Debieux. 

 Além disso, o esforço em estar sempre tentando proteger e poupar os 

filhos pode ser desfavorável em determinadas situações. “Nesse caso, a 

criança tem de resolver o problema sozinha. É um exemplo da maior 

ingerência dos pais na vida dos filhos”, diz Rosely Sayão, psicóloga. 

Atualmente, muitas escolas optam pelo rodízio anual. Segundo Elisa Maria 

Loureiro, diretora pedagógica da escola Pueri Domus, quando as turmas 

seguiam juntas por anos, os grupos ficavam fechados, e as panelinhas 

predominavam. “Cada aluno assumia um papel permanente. Uma era a 

mais tímida, a outra, a mais boazinha, e a terceira ficava sendo eternamente 

a levada. Os alunos não tinham chance de assumir outro papel”, afirma. 

 

 COMO OS PAIS ANGUSTIADOS DEVEM AGIR 

1. Não assuma as responsabilidades pela criança. Deixe-a                          

resolver seu problema e fique atento para saber a hora certa de 

ajudar. 
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2. Deixe claro ao seu filho que mudança não é sinônimo de algo 

ruim. 

3. Incentive as novas amizades. 

4. Se o problema parecer grave, procure a escola. 

5. Ajude seu filho a não perder contato com os antigos colegas. Eles 

continuarão a se encontrar nos intervalos, recreio, excursões, etc. 

6. Procure sempre observar o tipo de relacionamento que seu filho 

tem com os amigos. A amizade deve ser produtiva. 

7. Pais de adolescentes devem saber que, nessa idade, as                  

mudanças de turma são mais complicadas do que na infância.                

Os amigos têm um peso muito grande; é quando o grupo              

familiar é trocado pelo grupo de amigos. 

 

 PORQUE A MUDANÇA FAZ BEM À CRIANÇA 

1. Ensina a convivência com grupos de pessoas diferentes                 

daqueles com os quais ela já está acostumada. 

2. Evita que ela incorpore e desempenhe papéis estigmatizados. 

3. Incentiva sua independência e iniciativa; a conquista de novas 

amizades vai depender só dela, sem a ajuda do grupo ou dos 

pais. 

4. Ensina a enfrentar as mudanças da vida, que são inevitáveis e 

repentinas. 

5. Capacita a criança a lidar com frustrações e angustias e, assim, 

desenvolver uma personalidade mais sólida. 

6. Estimula o aluno a buscar novos colegas com interesses                
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comuns e também ensina como manter o contato com os                   

antigos colegas. 

 

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 

 
 PORTAL ESCOLAR 

É uma ferramenta onde a família (pais e/ou responsáveis) e o aluno 

podem acompanhar via online as atividades ministradas no dia a dia, 

frequência, resultado das avaliações/trabalhos, e atividades a serem 

realizadas como deveres de casa, pesquisa, etc. 

 
A disciplina é um conjunto de atitudes, em si simples, mas 

necessárias ao ambiente escolar para um clima de boa convivência. 

• Todo aluno encaminhado à coordenação de ensino ou à                        

direção, por motivo de indisciplina, será orientado, advertido 

oralmente e por escrito e/ou suspenso, dependendo da                      

gravidade da ocorrência, de acordo com o regimento escolar. 

• A presença dos pais e/ou responsáveis nas reuniões é muito 

importante para o processo educativo do aluno. 

• As reuniões serão convocadas pela Direção/Coordenação de 

ensino para esclarecimentos, informações de caráter geral ou 

para tratar de situação individual do aluno. 

• As convocações para as reuniões serão enviadas por                                   

intermédio do próprio aluno.  

• Os pais e /ou responsáveis não precisam esperar a convocação 

da escola. Caso necessitem conversar com a coordenação de 
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ensino, solicitar o agendamento, através da agenda escolar. 

• O acompanhamento dos resultados escolares, por parte da 

família, é importante para a obtenção do sucesso do aluno. 

• Na Educação Infantil, os pais e/ou responsáveis receberão, 

atividade semestralmente e um relatório individualizado com o 

desempenho do aluno. 

• Os resultados dos alunos do 1º ano/EF serão disponibilizados, ao 

final de cada etapa letiva.    

• No Ensino Fundamental, 2º Ano ao 9º Ano e Ensino Médio, 

durante cada etapa letiva, os resultados escolares poderão ser 

acompanhados pelas tarefas de avaliação devolvidas aos alunos. 

• O Boletim escolar impresso será entregue aos pais e/ou                           

responsáveis, ao final de cada etapa letiva. 

 

FUMO/ BEBIDAS ALCOÓLICAS 

Fumar e beber são hábitos extremamente prejudiciais à saúde e                     

incompatíveis com o adequado comportamento no ambiente escolar. 

• Não é permitido fumar e beber no ambiente escolar. 

• A proibição ao fumo e ao consumo de bebidas estende-se às 

atividades extraclasse realizadas pela escola. 

 

COMÉRCIO E PROPAGANDA 

 
Comercializar produtos e/ou serviços e fazer propaganda não são 

atitudes adequadas ao ambiente escolar. 

• Não é permitido promover vendas de objetos, comestíveis, 
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convites, rifas ou similares. 

• As atividades promovidas pelas comissões de formatura                      

deverão ser autorizadas pela direção da escola. 

• Os cartazes de divulgação de eventos deverão ser autorizados 

pela direção da escola. 

 

COLA 

 
A cola é um ato desonesto e constitui uma fraude. 

• O aluno que for encontrado “colando” ou passando “cola”                       

receberá nota zero na prova e não terá direito à avaliação de 2ª 

chamada na disciplina em questão. 

• O aluno estará sujeito a outras sanções cabíveis, a critério do 

conselho de classe. 

• Os pais e/ou responsáveis serão comunicados sobre a atitude do 

aluno. 

 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Com o objetivo de realizar um trabalho com mais qualidade, 

satisfação, que venha somar no processo de ensino aprendizagem e na 

formação de cada aluno, notamos a necessidade de alguns                                  

esclarecimentos em relação às práticas das aulas de Educação Física. 

Para proporcionar aos nossos alunos mais segurança, conforto e                 

organização, nossos professores de Educação Física, em parceria com a 

coordenação e disciplinárias, expõem abaixo alguns pontos                                         
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imprescindíveis, para o bom andamento das aulas ministradas.  

A aula de educação Física é obrigatória para todos os alunos. 

• O aluno que tiver dispensa médica deve-se apresentar ao                          

professor a cada aula; estará dispensado da atividade física, mas 

não da aula.  

Quanto ao uniforme correto para a aula de Educação Física: 

O uso do uniforme de educação física é obrigatório, pois visa mais                          

conforto, possibilitando trocá-lo após o término da aula e tornando mais 

agradável o retorno para a sala de aula. 

• Não será permitido o uso de calça jeans.  

• O tênis é um calçado que facilita e traz mais segurança na   

prática das aulas, com exceção das aulas que são realizadas sem 

calçados, como por exemplo, ginástica artística, rítmica, natação 

e lutas. Portanto, não será permitido fazer aula de chinelo, 

sandália, sapato, botas e outro calçado que não seja o tênis. 

 

 

 AULAS DE PISCINA 

AS AULAS NA PISCINA SERÃO PREVIAMENTE AVISADAS, VIA 

BILHETE, CIRCULAR E/OU AGENDA ESCOLAR. O uso da vestimenta 

adequada para as aulas de natação é essencial. Sendo assim, os alunos 

deverão trazer em uma sacola a parte e/ou mochila escolar: maiô, sunga, 

touca, toalha e chinelo. 

Para as meninas:  

• Maiô adequado. Short de lycra por cima do maiô é opcional. 

Para os meninos: 
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• Sunga ou short sem bolso. 

Normas para o uso da piscina: 

• ducha obrigatória;  

• uso do banheiro antes da aula; 

• estar com vestimenta adequada; 

• não fazer uso na piscina de outro material que não seja da aula; 

• uso obrigatório da touca. 

 

 “A pura e santa simplicidade confunde toda a sabedoria deste                     
 mundo e a prudência da carne." 

(São Francisco de Assis) 

LABORATÓRIOS 

 
O uso dos laboratórios de informática e/ou ciências requer o respeito 

a determinadas normas. 

NÃO É PERMITIDO o consumo de produtos alimentícios e bebidas 

nos laboratórios. 

 

 Laboratório de Informática 

• Nas aulas de informática, não será permitido executar ou instalar 

programas não autorizados pelo professor, assim como acessar 

paginas na internet que não condizem com o ambiente 

educativo. 

• O laboratório de informática é utilizado exclusivamente para as 

aulas programadas pelos professores. 

 

 Laboratório de Ciências  
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• Os reagentes e materiais (vidrarias, microscópios, lupas, balanças, 

etc.), disponíveis no laboratório de ciências, devem ser utilizados 

com o devido cuidado, de acordo com as regras estabelecidas.

  

MEDICAMENTOS 

 
É nossa preocupação a saúde e o bem-estar dos nossos alunos. 

• Nenhum medicamento poderá ser ministrado a alunos sem      

apresentação da receita médica que prescreva o seu uso. Caso o 

aluno necessite fazer uso de algum medicamento, esse                   

deverá ser enviado à escola acompanhado da respectiva                          

prescrição médica. 

• Em situações emergenciais, a família será comunicada a fim de 

agilizar os procedimentos para o imediato atendimento ao aluno. 

Para isso, é necessário que a ficha de emergência e                     

telefones de contato estejam sempre atualizados. 

 

FOTOCÓPIAS 

 
De acordo com a Lei N.º9.610, de 19/02/1998, legislação de 

direitos autorais, não é permitido ao aluno reproduzir parcial ou 

totalmente materiais didáticos e paradidáticos. “Contrafação é a cópia 

não autorizada de uma obra. Sendo assim, toda reprodução é uma 

cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou 

detentor dos direitos de reprodução ou fora das  estipulações legais 

constitui contrafação, ato ilícito e penal” (www.abdr.org.br). 
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• A máquina copiadora é de uso interno da escola. Em casos  

especiais, poderá ser utilizada para reprodução de material 

pedagógico para o professor e para o aluno. 

  

INTERNET 

 No Código Penal Brasileiro, estão previstas penas para delitos 

praticados no ambiente da internet, tais como injúria, calúnia, 

difamação, ameaça, extorsão e outros. 

• Não é permitido apresentar, produzir, vender, fornecer, 

divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, 

inclusive rede mundial de computadores, ou internet, 

qualquer material em que o nome/imagem da escola, de 

professores, de funcionários e de alunos estejam envolvidos. 

• Agressões morais a colegas, professores e funcionários, 

implicam em análise e decisão do Conselho de Classe em 

relação a medidas educativas previstas no Regimento    

Escolar. 

 

AGENDA ESCOLAR 

A Agenda escolar é o instrumento de uso do aluno para registro de 

dever de casa e comunicação entre a escola e a família e vice-versa. 

• Usar como documento, cuidando bem dela; 

• Trazer diariamente para a Escola. 

 

COMUNICAÇÕES 

Comunicar à secretaria da escola as alterações de endereço, 
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telefone e local de trabalho dos pais/responsáveis. 

• Habituar-se a ler e entregar aos pais/responsáveis as                             

informações que são transmitidas pela escola. 

• Os alunos em situação especial (decreto- Lei nº 1.044, de       

21/10/1969) deverão manter atualizados os documentos          

comprobatórios de sua situação para o adequado 

acompanhamento das atividades escolares. 

 

SEGURO ACIDENTE 

O Colégio oferece a cada aluno, inteiramente gratuito, o seguro                         

acidente que garante o pagamento de despesas médico hospitalares em 

caso de acidentes com o segurado, tendo cobertura 24 horas por dia, 

durante todo o ano, dentro ou fora da escola. Basta que o aluno esteja 

em dia com as mensalidades.  

A carteirinha do seguro é entregue no decorrer do ano letivo. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Na secretaria, o responsável pode obter informações sobre documentos                     

referentes à vida escolar do aluno, como: declarações, requerimentos,                    

boletim, etc... 

Na tesouraria, resolvem-se assuntos relacionados às questões 

financeiras. 

Biblioteca, lugar para estudar, pesquisar. O aluno deve usar e explorar 

ao máximo esse espaço. 
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Com a Coordenação Pedagógica, o responsável pode obter informações 

relacionadas à situação escolar do aluno, assim como: relacionamentos 

com colegas, dificuldades apresentadas no decorrer do ano letivo, 

uniforme, saída antecipada, questões disciplinares, acompanhamento 

escolar e material de apoio para o aluno.  

Com a Direção administrativa e pedagógica, todos os assuntos que não 

tiveram solução dada pelos segmentos anteriores. 

A solicitação de documentos (declarações, boletins, identidade 

estudantil, boletos bancários, etc) será atendida no prazo mínimo de 

48 horas. 

 

BOLETOS BANCÁRIOS 

Os boletos bancários serão entregues mensalmente aos alunos e a data 

do vencimento será no dia 05 (cinco) de cada mês. 

Cabe ao responsável financeiro pagar, com pontualidade, a mensalidade 

ou anuidade escolar, e demais encargos ou taxas escolares. Em caso de 

extravio, ou perda, uma segunda via poderá ser solicitada, diretamente 

na tesouraria. 

Os recibos e/ou boletos bancários dos encargos educacionais devem ser 

bem guardados, pois constituem a comprovação do(s) pagamento(s) 

realizado(s). 

Não recebemos mensalidades na tesouraria do colégio. Os pagamentos 

devem ser efetuados na rede bancária. E após 90 (noventa) dias do                         

vencimento, o pagamento só poderá ser efetuado na empresa de 

cobranças informada no comunicado.  
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PROVAS ENSINO MÉDIO 

 
As provas para o ensino médio serão aplicadas no turno da tarde, 

desta forma, pretende-se valorizar e reforçar a importância da 

organização do calendário trimestral e preservar a carga horária do 

módulo/aula.   

As avaliações são aplicadas ao longo da etapa, assim, o aluno cria o 

hábito de estudo, não deixando acumular conteúdo para o final da etapa 

e consequentemente mantendo controle sobre seu rendimento.  

Toda a equipe pedagógica analisa o processo ensino-aprendizagem 

de forma contínua e gradativa, dessa forma, sempre que há necessidade 

de intervenção, consegue-se atuar em tempo hábil.  

 

 

RECUPERAÇÃO 

Os estudos de recuperação destinar-se-ão ao aluno que não 

conseguir 60% (sessenta por cento) do total de pontos distribuídos.  

 O aluno que não alcançar o mínimo exigido na etapa receberá 

orientações do professor no sentido de melhorar seu processo de 

aprendizagem no estudo durante o ano.  

 *Para as provas de Recuperação não existe segunda chamada. 

 Ensino Fundamental I- condição para recuperação final 

• Os estudos de recuperação destinar-se-ão ao aluno que não 

conseguir 60% (sessenta por cento) do total de pontos 

distribuídos. 
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Ensino Fundamental II e Ensino Médio - condição para                               

 recuperacão final: 

• Não ter alcançado a média exigida para promoção de 60% 

(sessenta por cento); 

• ter no máximo 03 (três) conteúdos com rendimento inferior a 

60%;  

• Ter obtido no mínimo de 45 (quarenta e cinco) pontos em cada          

conteúdo; 

• serão cobrados na recuperação final, conteúdos que assinalem os 

pré-requisitos assegurando ao aluno a continuidade dos estudos 

na série seguinte; 

• O valor da avaliação, na recuperação final, corresponderá à                         

pontuação total do ano letivo, ou seja, 100 (cem) pontos, que 

serão distribuídos da seguinte forma: 

• 20% (vinte por cento) em trabalho e 80% (oitenta por cento) em 

prova, anulando assim o total obtido durante o ano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o estudo e cumprimento desse manual, pretendemos agilizar a 

resolução das situações rotineiras e viabilizar uma educação mais 

consciente, eficaz, autônoma e responsável.  

 

  Com carinho e dedicação,                                                                                 

    A Direção e Coordenação Pedagógica 
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Hino da Rede Franciscanas 
 

“A vida é feita de lições 
E as maiores se aprendem aqui 
O futuro depende de nós 
Vou crescer, sonhar, ser feliz 
Aqui somos todos irmãos 
Feito eu e você 
Juntos vamos poder 
Construir um mundo melhor 
 
Rede Franciscanas 
Aqui é meu lugar 
Onde nossa estrela começa a brilhar 
 
Rede Franciscanas 
Sou aprendiz 
Faz parte do caminho pra ser mais feliz 
Paz e Bem! 
Pra viver melhor a vida 
Paz e Bem! 
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