
 

 

Iniciamos o ano de 2016 com algumas novidades. Confira as mudanças e demais 

informações que constam no Manual de Orientações ao aluno que deve ser uma 

referência para todos. 

1. HORÁRIOS  

 

Período Ampliado 

2ª a 5ª feira: das 7h30 às 11h50 e das 13h20 às 15h 

6ª feira: das 7h30 às 11h50 

A entrada e a saída sempre ocorrerão pela Rua Maestro Heitor Villa Lobos. Os alunos 

que utilizam transporte escolar deverão sair pela Rua República do Equador. 

 

Período da tarde 

2ª à 6ª: das 13h20 às 17h50 

 

A entrada ocorrerá pela Rua Maestro Heitor Villa Lobos, e a saída pela Rua República do 

Equador. 

 

Obs.: 

 Após o período das aulas, só será permitida a permanência àqueles que frequentam 

curso livre; 

 O aluno que chegar atrasado, só poderá entrar com justificativa do responsável; 

 A saída antecipada será permitida somente com a solicitação dos responsáveis. 

 

 

 

2. UNIFORME 

O uso do uniforme escolar é obrigatório tanto nas aulas como em quaisquer atividades 

extracurriculares, pois é um importante item de segurança e identificação do aluno. 

Ele é composto por camiseta, bermuda, saia- shorts, calça comprida, legging, casaco da escola 

e tênis. 

Não é permitido ao aluno realizar modificações ou adaptações pessoais às peças. 

 

3. DISCIPLINA 

MANUAL DE ORIENTAÇÕES / 2016  

1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I  

 



 

É fundamental para o processo de aprendizagem e para o convívio social de todos os 

integrantes do colégio que haja uma atmosfera pacífica. 

No caso de falta de lição, de material, indisciplina ou atrasos os pais e responsáveis serão 

comunicados. Caso haja reincidência os alunos serão advertidos de acordo com o Regimento 

Escolar. 

 

4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo contínuo e diário do aproveitamento escolar e é representada por 

notas graduadas de zero a dez, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, respeitando, o quanto possível, a individualidade de cada aluno. 

A média de cada trimestre será ponderada com os seguintes pesos: 

 1º trimestre – peso 3 

 2º trimestre – peso 3 

 3º trimestre – peso 4 

A média dos trimestres envolve avaliações, trabalhos e tarefas realizadas durante o trimestre. 

Caso o aluno falte em avaliações semanais ou trimestrais, os responsáveis deverão se dirigir ao 

atendimento da escola para solicitar a realização de uma prova substitutiva. 

As avaliações marcadas para cada etapa serão realizadas para alunos que apresentarem 

justificativa para deferimento da coordenação, sendo observadas faltas decorrentes por: 

 Falecimento de familiares; 

 Doença, devidamente comprovada por atestado médico; 

 Atividades esportivas nas quais o aluno atleta representará o estabelecimento de 

ensino; 

 Acidente envolvendo o aluno fisicamente ou psicologicamente; 

 Gala envolvendo parente próximo e comprovada por declaração assinada pelo 

responsável; 

 Participação em atividades religiosas e artísticas devidamente comprovadas; 

 Outros casos deverão ser solicitados à direção da escola, em no máximo 48h, podendo 

esta deferir ou não. Em caso de deferimento, será cobrada uma taxa.  

 

5. AULAS DE REFORÇO 

Serão realizados plantões de dúvidas semanais de Português e Matemática. 

 

 



 

 

6. RECUPERAÇÃO 

A recuperação, parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, deve ser entendida 

como um processo contínuo de orientação de estudo e de criação de novas oportunidades de 

aprendizagem e, consequentemente, melhoria do aproveitamento escolar. 

Se o aluno não obtiver média 6,0 (seis) no trimestre, deverá realizar uma prova de 

Recuperação, em data informada pela escola (prova valor 8,0 e lista de exercícios valor 2,0) 

Se, no final dos trimestres, não obtiver média 6,0 (seis), entrará em Conselho Final.  

Obs.: O aluno que não obtiver 75% de frequência no trimestre, entrará automaticamente em 

Recuperação. 

 

7. PERDIDOS e ACHADOS 

O aluno é responsável direto sobre o seu material e uniforme. 

Quando houver perda de algum material, o aluno ou responsável deve entrar em contato 

imediato com a inspetora do andar. 

 

2º ao 8º ano Clotilde ou Angélica 

 

8. APARELHOS ELETRÔNICOS 

Fica o aluno proibido de fazer uso de celular, ipad, tablets bem como outros aparelhos nas 

aulas, ficando o Colégio livre para adotar as medidas disciplinares cabíveis na hipótese de 

descumprimento desta proibição. Diante de tal veto, é de total responsabilidade do aluno e de 

seus responsáveis, eventual extravio ou dano do equipamento eletrônico. 

 

9. USO DE ESPAÇO COMUM 

Todo e qualquer espaço e equipamento da escola deve ser preservado. O uso inadequado é 

considerado indisciplina e está enquadrado nas regras disciplinares da escola. 

 

10. MATERIAL ESCOLAR 

É obrigatório após a segunda semana de aula. 

 

11. MEDICAMENTOS 

Em casos especiais, em que se faz necessária a administração de medicamentos no período de 

aulas, recomendamos que a família entre em contato com o Colégio. Em outros casos, 

entraremos em contato com a família para encaminhamento das devidas providências. 



 

Ressaltamos a importância de manter o cadastro com informações atualizadas sobre o aluno e 

a família. 

 

12. FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

O site do colégio é um dos principais veículos de comunicação entre o aluno, a família e a 

escola. Nele, é possível encontrar informações, orientações, calendário escolar, novidades e 

programação de eventos e atividades extraclasse, enfim, tudo que é notícia no Colégio do 

Carmo. 

Utilizamos o e-mail como um meio fácil, prático e eficaz de comunicação entre o colégio e a 

família. Através deste recurso, enviamos convites, comunicados, parabenizamos o 

desempenho do aluno, e contamos com a sua verificação frequente de nossas atualizações. 

Utilize-o também para esclarecimentos ou dúvidas quaisquer: secretaria@carmo.com.br 

Estamos à disposição para atendê-lo. 

 

 

 

mailto:secretaria@carmo.com.br

