
 
 

 

I- Uniforme  

a) É proibida a entrada do aluno que não estiver devidamente uniformizado com a camiseta da escola (nas aulas 

regulares do período da manhã e nas atividades do período da tarde); 

b) Os alunos poderão usar calças jeans, bermudas e  shorts; 

c) Nos dias mais frios, os alunos poderão usar qualquer tipo de agasalho, desde que estejam usando a camiseta 

do uniforme por baixo. 

d) Nenhuma situação justifica o não uso do uniforme. 

 

II- Entrada / Saída 

a) O aluno deverá estar na escola, para a 1ª aula, até as 07h00, quando é dado o sinal para o início do período. 

b) Não haverá tolerância em relação a atrasos pequenos ou grandes: o aluno que chegar após 07h00, perderá a 

1ª aula e só poderá entrar às 07h50, na 2ª aula. 

c) Haverá um limite para essas entradas na 2ª aula: isso só poderá ocorrer 5 vezes no bimestre. Além desse 

limite, o aluno perderá todas as aulas do dia. 

d) O aluno poderá entrar fora dos horários estipulados se for um caso de saúde e ele trouxer atestado médico. 

e) Os horários de saída são: 

12h30 – 6º, 7º, 8º e 9º  anos do Fundamental 

13h00 – 1ª e 2ª séries do Ensino Médio às 4
as

, 5
as 

e 6
as

 feiras; às 2
as

 e 3
as

 a saída será às 13h20 

13h20 – 3ª série do Ensino Médio 

f) Os alunos deverão sair nos horários estipulados acima. 

g) Em casos de necessidade, os alunos poderão ser dispensados antes do fim do período, desde que os pais ou 

responsáveis autorizem ou venham buscá-los pessoalmente. O aluno só poderá ser dispensado na troca de 

aulas. Não podemos interromper aulas. 

h) Se o aluno tiver algum compromisso médico ou oficial no meio do período de aulas, ele poderá sair 

(acompanhado pelos pais ou responsáveis) e voltar para assistir às aulas restantes (com a apresentação de 

atestado). 

i) o aluno não pode sair da escola em quaisquer circunstâncias para realizar coisas pessoais, mesmo a pedido 

dos pais, como ir a banco, ir a cartório, comprar lanche, remédio etc. 

 

 

 

 

 



 
 

 

III- Provas / Exames 

a)  Os alunos deverão comparecer às provas e/ou exames estipulados em calendário, nos horários determinados 

pela escola. 

b) Em caso de “cola”, o professor da banca tirará a prova do aluno e dará a ele nota ZERO em todas as 

disciplinas do dia. Nesse caso, o aluno será advertido formalmente, sua família será comunicada e ele deverá 

fazer prova de recuperação, no final do bimestre.  

c) Em caso de viagens em datas de provas, o aluno deverá se apresentar antecipadamente à Direção para definir 

a solução do problema (2ª chamada ou prova de recuperação no final do bimestre). 

d) O aluno terá direito à vista de provas bimestrais, durante os plantões daquela matéria. 

e) O aluno poderá sair 1 vez durante a prova para ir ao banheiro e/ou beber água. Se o aluno estiver com algum 

problema gastrointestinal deverá avisar o professor da banca antes do início da prova. 

f) O banheiro tem sido usado para passar cola, portanto será vistoriado sempre que o aluno o usar durante a 

prova. Além disso, o funcionário indicará o banheiro que cada aluno utilizará, diminuindo assim a passagem de 

cola no banheiro. 

 

IV- Eletro / Eletrônico 

a) O aluno não poderá, em hipótese alguma, manipular ou usar qualquer aparelho eletro/eletrônico durante a 

aula. Os aparelhos deverão ficar desligados e guardados na mochila, nunca em cima da carteira. 

b) Em caso de desobediência ao item anterior, o aluno será advertido, o aparelho será tomado dele e somente os 

pais ou responsáveis poderão retirá-lo com a Direção. 

c) Os celulares só poderão ser usados nos intervalos de aulas (nunca na troca de aulas), no pátio da escola. 

d) Se o aluno precisar falar com a família, deverá pedir autorização para a Direção (se for em horário de aula) 

e) Se a família quiser falar com o aluno, deverá ligar para a escola e daremos o recado ou chamaremos o aluno. 

 

V- Comidas / Bebidas 

a) Não é permitido comer e/ou beber em sala de aula (exceto nos intervalos). O aluno deverá se organizar 

para se alimentar durante os intervalos e não deverá subir para as salas de aulas levando comida e/ou bebida. 

b) A classe que desejar trazer lanche coletivo deverá comunicar à Direção antecipadamente sua intenção e 

especificar o dia em que isso ocorrerá. 

c) Não é permitido a qualquer aluno vender alimentos ou outros produtos na escola (lanches, pastel, trufas, 

docinhos, etc...) 

d) Em caso de festinhas internas (da classe), os alunos deverão comunicar, antecipadamente, a Direção, que os 

orientará no sentido do tempo e do espaço a serem usados para esse fim. 



 
 

 

e) A cantina não poderá vender alimentos durante o horário das aulas, exceto em situações específicas de 

saúde, previamente autorizadas pela Direção. 

 

VI- Sala de aula 

a) Em hipótese nenhuma o aluno poderá dormir em sala de aula. Se isso acontecer, ele será orientado, pelo 

professor, a sair, lavar o rosto, beber água e voltar para a aula. Se o problema persistir, os pais serão 

comunicados e a Direção tomará as devidas providências. 

b) O aluno não deverá conversar durante a aula, mesmo que sejam assuntos pertinentes à aula. Se for o caso, ele 

deverá “abrir” a conversa, para que os colegas e o professor possam participar dela, o que será enriquecedor 

para todos. 

c) Não serão permitidas “brincadeiras” de mau gosto, como piadinhas, tapas, empurrões, ocultação de estojos, 

“montinhos”, etc... 

d) O ar condicionado deverá ficar ligado, se for o caso, para favorecer o ambiente de bem-estar nas salas de 

aula. Os alunos mais friorentos deverão trazer agasalhos e/ou sentar-se em posição onde o ar seja menos frio. 

e) Cada aluno é responsável pela carteira na qual se sentar. Ele não poderá danificá-la nem alterar sua estrutura. 

Se isso acontecer, o aluno será punido disciplinarmente, responsabilizado e deverá ressarcir a escola do valor 

correspondente ao dano causado. 

f) Toda a mídea da sala de aula deverá ser manipulada pelo professor, e somente por ele. Caso seja necessário, 

o aluno poderá auxiliar o professor, mas sempre na presença e sob a orientação do professor. 

g) O aluno deverá respeitar as diferenças. Nem todos os colegas são iguais. 

 

VII- Banheiros / Bebedouros  

a) O aluno só poderá sair da aula para beber água ou ir ao banheiro com a permissão do professor. 

b) As saídas da sala de aula para banheiro e/ou bebedouro deverão ser rápidas, para que o aluno não perca 

muito tempo de aula. 

c) O professor autorizará apenas um aluno por vez para ir ao banheiro ou beber água (devemos evitar “filas” 

nos bebedouros e nos banheiros). 

d) Os alunos deverão trazer suas garrafinhas de água para evitar saídas desnecessárias e para se manter 

hidratados (o ar condicionado fica sempre ligado). 

e) Nas trocas de aulas, o aluno deverá permanecer na sala até a chegada do outro professor. 

 

VIII- Inspetoras de Alunos / Funcionárias da Limpeza / Porteiros 

a) Todos os funcionários de todos os setores da escola devem ser superiormente respeitados e tratados com 

dignidade e atenção (dizer “por favor” e “obrigado” é sempre muito delicado e muito civilizado). 



 
 

 

Os funcionários, cada um em sua função, estão apenas cumprindo o que lhes foi determinado pela Direção. 

 

IX- Cantina 

a) Procure comprar fichas da cantina fora do horário do “aperto”, nos intervalos. Isso agilizará a compra do seu 

lanche. 

b) Sempre que houver filas, procure respeitá-las, mesmo que os alunos que estão na sua frente sejam mais 

novos ou menores que você. 

c) O aluno tem liberdade de trazer lanches de casa. No entanto, não é permitido receber lanche de qualquer 

fornecedor nos intervalos, por motivos de segurança. Os pais poderão trazer um lanche individualizado para seu 

filho. 

 

X- Elevadores 

a) Os elevadores poderão ser usados na entrada ou na saída do período (quando os alunos estão carregados com 

o material didático das aulas do dia). 

b) Se o aluno estiver com algum problema de saúde e não puder subir ou descer escadas, deverá falar com a 

Direção, que liberará, para ele, o uso do elevador enquanto durar o problema. 

c) O aluno deve observar a lotação aceitável dos elevadores. Evitar sempre a sobrecarga. 

 

XI- Academia 

a) Observar as regras da academia e respeitá-las sempre, mesmo que o professor não esteja por perto. 

b) Não judiar ou depredar os equipamentos e aparelhos da academia. Eles são para seu uso e não para seu 

abuso. São caros e devem ser conservados para que todos possam usufruir deles. O serviço da Academia é 

terceirizado pelo Colégio. 

c) O espaço da academia estará disponível para os alunos do Ensino Médio entre 14h00 e 18h00 e entre 20h00 

e 22h00, para a prática de musculação. As outras atividades são pagas à parte, porém terão desconto para os 

alunos. 

 

XII- Gerais  

a) É terminantemente proibido jogar baralho (ou quaisquer jogos de azar) nas dependências da escola. 

b) A escola não se responsabiliza por comportamentos inadequados nas redes sociais (selfies, nudes, ofensas, 

etc.) ou em situações sociais (festas, encontros, churrascos, etc.) 

c) Cada aluno é responsável por seu material escolar (cadernos, livros, canetas, etc...) e não deve mexer no 

material dos colegas sem a permissão deles. 

d) Não são permitidos objetos que possam causar dor, ferimentos ou perigo aos alunos da escola. 


