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Polyana Franco  Fonseca  Vasconcellos
Diretora Pedagógica

Cordialmente,

 Iniciamos mais um ano letivo movidos pela convicção de que o 
PRESBI – Dando Asas e Raízes às Novas Gerações – continua alicerçado 
na única e inegociável raiz de sua fé cristã.

 Acreditamos que um colégio norteado pelos VALORES CRISTÃOS 
é aquele que não somente oferece uma formação ética e social 
fundamentada em princípios eternos, como também desenvolve cada 
uma de suas atividades com excelência.

 Agradecemos pela confiança em nós depositada e nos sentimos 
honrados por termos sido escolhidos para auxiliá-los na educação 
escolar da herança tão especial que o Criador lhes confiou.

 Sejam bem-vindos!

“Dai graças ao Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade 
dura para sempre.” I Crônicas 16:34

MENSAGEM
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1. DIREÇÃO

 É responsável pelo planejamento, execução e avaliação de 
todos os setores que formam a instituição.
 Divide-se em:
 Superintendência Administrativa - Clélia Dias Coelho. 
 Direção Pedagógica - Polyana Franco Fonseca Vasconcellos.
 Capelania - Rev. Roberto Gonçalves da Silva

1.1. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
 Articula o processo pedagógico coordenando e integrando o 
trabalho dos docentes, alunos e seus familiares em torno de um eixo 
comum: o ensino-aprendizagem.
Acompanha, orienta e avalia o trabalho planejado e desenvolvido 
pelos professores, garantindo o alcance dos  objetivos  e  a  qualidade 
no processo pedagógico. Orienta o aluno no aspecto social, afetivo e 
comportamental, cooperando para o desenvolvimento integral.

1.2. CAPELANIA
 É um serviço de apoio espiritual, centrado nos princípios das 
Escrituras Sagradas, comprometido com a formação do ser humano, 
resgatando valores que ajudam na construção do homem de bem, 
transmitindo palavras de apoio e encorajamento àqueles que convi-
vem no contexto da Escola, seja em situações de crise ou no dia a dia.
 A Capelania do Colégio Presbiteriano visa apoiar a todos os 
envolvidos na instituição – alunos, familiares, professores e colabora-
dores – a enfrentar mais eficazmente os problemas da vida, promo-
vendo o fortalecimento do homem interior, tendo como fundamento a 
sólida Palavra de Deus.
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1.3. SECRETARIA
 É responsável pela documentação dos alunos  e registros 
escolares. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de 7h 
às 11h15 e de 13h às 17h15.

1.4. TESOURARIA
 É responsável pela cobrança de taxas, mensalidades escola-
res e de livros didáticos adotados pelo colégio. Funciona de segunda a 
sexta-feira, de 7h às 11h15 e de 13h às 17h15.

1.5. BIBLIOTECA
 Está aberta a todos os alunos, professores e funcionários. O 
seu objetivo é selecionar e disponibilizar informações, incentivar o 
gosto pela leitura e auxiliar na realização de pesquisas educacionais. 
Dispõe de livros, assinaturas de revistas e jornais de circulação local, 
estadual e nacional, além de computadores conectados à Internet, 
mesas de estudo e área especial infantil.
Todos os materiais são cadastrados. A Biblioteca possui um Regula-
mento para utilização contendo as principais informações para o bom 
uso dela e de seu acervo.

2. SEGURO ESCOLAR CONTRA ACIDENTES
 Em caso de acidentes, é oferecido ao aluno atendimento mé-
dico-hospitalar e odontológico, na forma contratada e sob exclusiva 
responsabilidade da empresa seguradora, a quem cabe, de igual 
modo, o reembolso dos valores gastos com os medicamentos neces-
sários, conforme valores estipulados em contrato. Seguro Escolar  24h.  

3. MATERIAL DIDÁTICO
 O Sistema Positivo é o material utilizado desde o 1º período da 
Educação Infantil até a 3ª série do Ensino Médio, com conteúdos inter-
ligados de forma sequencial, clara e objetiva. Além de livros didáticos, 
o material oferece plataforma interativa online Positivo On, videoaulas, 
avaliações, simulados, vídeos complementares e formação continua-
da de professores. 
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 A organização didática dos conteúdos, em cada ano ou série é apre-
sentada da seguinte forma:
 • Educação Infantil: 1 kit de materiais por semestre;
 • 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 4 volumes durante o ano;
 • 1ª série do Ensino Médio: 3 módulos anuais – Itinerários Formativos - 
Projeto de vida – Oficina de Texto 
 • 2ª série do Ensino Médio: 2 módulos anuais - exemplares comple-
mentar – Projeto de vida - Oficina de texto;
 • 3ª série do Ensino Médio: 4 volumes durante o ano letivo.
A aquisição do material é feita na tesouraria do Colégio, com prazo máximo de 
5 dias após o início de cada bimestre. 

4. USO DO UNIFORME
O uniforme constitui um dos itens de identidade do aluno na escola e na 
comunidade. Por isso, o Colégio Presbiteriano zela pelo bom uso de sua identi-
dade atravpes de seus alunos.
>> O uniforme é composto por:
 • CAMISA branca em malha PV Supremo, com manga curta, barras 
laterais (azul, branco e coral), etiqueta com o monograma da marca e a marca 
do Colégio Presbiteriano;
 • CAMISA branca em malha PV Supremo, sem manga, barras azuis, 
etiqueta com o monograma da marca  e marca do Colégio Presbiteriano, para 
o uso na aula de Educação Física;
 • CALÇA tactel poliamida azul royal com etiqueta com o monograma 
da marca e a marca do Colégio Presbiteriano bordada na perna direira (femi-
nino e masculino);
 • BERMUDA tactel poliamida azul royal com etiqueta com o monogra-
ma da marca e a marca do Colégio Presbiteriano bordada na perna direira;
 • SHORT-SAIA tactel poliamida azul royal, para alunas da Educação 
Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental, com etiqueta com o monograma 
da marca e a marca bordada na perna direita.
 Não é permitido o uso de chapéu, boné, bandanas ou qualquer outra 
espécie de adorno que descaracterize o uniforme do colégio Presbiteriano. Da 
mesma forma, não é permitido o uso de chinelos e sandálias, como forma de 
calçado junto ao uniforme, exceto em casa de ferimento, e que será notificado 
pela família através dos canais de comunicação do Colégio.
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5. COMUNICAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA

5.1. CARTAS, CIRCULARES E OUTROS COMUNICADOS
 O Colégio Presbiteriano utiliza eventualmente cartas, e-mails, 
circulares, comunicados e mensagens enviadas pelo APP Colégio 
Presbiteriano, visando a maior eficiência na comunicação entre a 
família e a escola. 

5.2. BOLETIM ESCOLAR
 Trimestralmente, o Colégio Presbiteriano informa o desempe-
nho escolar de seus alunos, disponibilizando o boletim escolar para   
acesso pelo Portal do Aluno.

5.3. OCORRÊNCIAS
 Têm a finalidade de unir escola e família no processo de 
formação do caráter e dos bons hábitos que ajudarão o aluno no seu 
compromisso com os estudos e com a prática social. As ocorrências 
serão registradas e encaminhadas às famílias via APP Colégio Presbi-
teriano. 

5.4. ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS
 A escola disponibiliza aos pais ou responsáveis um contato 
com os professores, quando necessário, a fim de terem ciência do 
desenvolvimento de seu (ua) filho(a). 
 O atendimento da Coordenação Pedagógica aos pais e fami-
lia é feito mediante agendamento prévio com horários disponibiliza-
dos durante a semana. Situações emergenciais são analisadas e 
atendidas a critério da Coordenação.

5.5. APP COLÉGIO PRESBITERIANO
 APP Colégio Presbiteriano é um aplicativo criado para comuni-
cação e aproximar pais, professores e escola. Ele deve ser baixado nos 
smartfones dos pais e responsáveis, pois por meio dele, será possível 
ter acesso ao calendário de atividades, eventos, comunicados, ocor-
rências,  enquetes e outros instrumentos importantes a respeito da 
vida escolar de seus filhos. Para tanto, é importante que número dos 
celulares estejam devidamente atualizados na secretaria da escola. 
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>>

>> /colegiopresbiterianogv /colegiopresbiterianogv

5.6. CORREIO ELETRÔNICO
 É um serviço também conhecido pelo nome e-mail que per-
mite aos usuários o envio e a recepção de mensagens. O colégio utiliza 
esse serviço através de e-mails dos responsáveis cadastrados.

5.8. PORTAL DO ALUNO COLÉGIO PRESBITERIANO
 É a plataforma disponibilizada pelo Colégio para acompanha-
mento do desempenho acadêmico dos alunos e outras informações, 
como: notas dos instrumentos avaliativos, boletim escolar e boletos 
para pagamento. Vale ressaltar que o acesso ao portal deve aconte-
cer durante todo o ano.

 A SENHA e o LOGIN de acesso serão os mesmos do ano anterior e 
para os novatos a senha e o login foram enviados no ato da matrícula.

6. SISTEMA TRIMESTRAL DE ENSINO
 A organização do ano letivo e sistema de avaliação escolar 
durante o ano de 2022 será trimestral. Ressaltamos que a escolha foi 
baseada na potencialização do planejamento e a distribuição temporal 
dos conteúdos ao longo do ano letivo.

5.7. SITE E REDES SOCIAIS
 O site do Colégio Presbiteriano é um otimizador do relaciona-
mento entre família, alunos, comunidade e escola (www.presbi. 
com.br). As redes sociais, Facebook e Instagram, são espaços em que     
o cotidiano do Colégio pode ser visto e acompanhado por todos. Siga    
as nossas redes sociais e fique por dentro da cobertura fotográfica e 
audiovisual; bastidores dos projetos; atividades acadêmicas, mo-
mentos de lazer e cívicos.

SIGA-NOS:
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EDUCAÇÃO INFANTIL (Maternal, 1º e 2º Períodos)>>

ENSINO FUNDAMENTAL>>

7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ESCOLAR
 É utilizada como recurso para obter informações e subsídios 
que venham favorecer o desenvolvimento integral do aluno. 
 Ao dispor dessas informações, é possível adotar procedimen-
tos para correções e melhorias no processo, planejando e redirecio-
nando o trabalho pedagógico, bem como o processo educativo e 
atitudes de estudo, envolvendo o aluno e sua família.

A avaliação para cada ano/série segue os critérios descritos a seguir:

 A avaliação será feita mediante o acompanhamento e registro, 
em relatório trimestral, com o objetivo de conhecer o desenvolvimento 
dos alunos.

 Para o 1º ano do Ensino Fundamental de 9 anos (alunos de 6 anos)
 A avaliação será processual e conceitual sobre o desenvolvi-
mento do aluno, realizada trimestralmente. O Colégio fará o acompa-
nhamento necessário,  correspondente  ao  Ensino  Fundamental,  con-
templando as habilidades e competências da BNCC, mas também 
resguardando a criança no seu processo de infância, de acordo com a 
idade cronológica, cognitiva e emocional.

 Para o 2º ao 9º ano
 O calendário de avaliações será divulgado trimestralmente, 
através do APP Colégio Presbiteriano e e-mail do responsável cadastrado.
 No final de cada trimestre, para as turmas do 5º ao 9º ano, será 
realizado o simulado contendo questões de múltipla escolha de cada 
componente curricular
 O professor avaliará o aluno também fora das datas estipula-
das, por meio de T.As. (trabalhos avaliativos individuais, em grupo, 
verbais e/ou escritos). Por isso, reafirmamos que a Avaliação é pro-
cessual e a prova é apenas um dos instrumentos. 
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ENSINO MÉDIO>>

 O aproveitamento trimestral do aluno do 2º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental será igual à somatória das notas alcançadas nas 
avaliações, T.A.s, simulados e avaliação atitudinal.

 Ex: Aval. bimestral + Soma dos T.A.s + Simulado + Aval. Atitudinal. 
A tarefa de casa é obrigatória, podendo ser avaliada pelo professor.

 O processo de avaliação ocorre durante o trimestre, por grupos 
de componentes curriculares, de acordo com as datas contidas no 
Calendário de Avaliações, enviado pelo APP Colégio Presbiteriano e 
e-mail. Além disso, o aluno será avaliado por meio de T.As. (trabalhos 
avaliativos individuais, em grupo, verbais e/ou escritos)
 Na 1ª, 2ª e 3ª séries serão aplicados simulados durante o trimes-
tre, contendo questões de múltipla escolha de cada componente curri-
cular.
 O aproveitamento trimestral do aluno será igual à somatória das 
notas alcançadas nas avaliações, atividades avaliativas e simulados.
 
 Ex: Avaliação bimestral + Soma dos T.A.s + Simulado

A realização da tarefa de casa é obrigatória, sendo avaliada pelo professor.

 O registro das notas de Redação, em cada trimestre, no Ensino 
Médio, será feito após a escrita de textos produzidos pelo aluno na Plata-
forma Redigir, e ainda, através de trabalhos do Livro Didático, tarefas de 
casa e de sala de aula.

 O registro da avaliação será trimestral, seguindo a tabela de 
pontuação abaixo:

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre

30 pontos 35 pontos 35 pontos

*Tabela de pontuação válida para todas as turmas*
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 8. ORIENTAÇÕES DE ESTUDO
 > Com o objetivo de facilitar aos nossos alunos a aquisição do 
hábito de estudo, organizamos as seguintes orientações:

1 • Antes de tudo, é importante que o aluno entenda que só se adquire 
o hábito de estudo estudando diariamente, e fazendo as tarefas de 
casa todos os dias, com vontade, atenção e capricho. Seu sucesso 
depende da sua forma de estudar.
2 • Seja atento às aulas e peça esclarecimentos sempre que necessário.
3 • Fique atento às perguntas dos colegas e ouça as respostas 
dadas pelos professores. Assim, muitas de suas dúvidas poderão ser 
esclarecidas.
4 • Faça os exercícios de classe, solicitando a ajuda do professor, 
sempre que precisar.
5 • No caso de dúvidas, esclareça-as como próprio professor, na 
mesma aula ou, se for o caso, depois, na hora da correção da tarefa.
6 • Desvie-se de conversas paralelas.
7 • Corrija os exercícios, tanto de classe como os de casa, para que 
estejam todos certos na hora de revê-los para a prova. Mantenha em 
dia seu caderno de tarefas.
8 • Em casa, realize sempre as tarefas no mesmo local, que deve ser 
claro, arejado e tranquilo, onde não haja interrupções de pessoas 
entrando e saindo, telefone tocando, etc. Isso possibilitará a disposi-
ção e a concentração necessárias.
9 • Tenha um horário estabelecido para estudar e mantenha em 
ordem o material escolar.
10 • Divida o tempo de maneira a realizar as tarefas e revisar os assun-
tos trabalhados no dia, em sala de aula.
11 • Realize as tarefas com organização e capricho.
12 • Concentre-se com a intenção verdadeira de aprender e recordar.
13 • Não deixe acumular conteúdos de uma disciplina, pois isso exigirá 
um esforço posterior maior do que o necessário.
14 • Nunca deixe para estudar somente na véspera da prova, pois pode 
ser que a aprendizagem não se concretize.
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>>
Estará automaticamente reprovado:
O aluno que obtiver nota inferior a 36 pontos em quaisquer 
das disciplinas;
O aluno que obtiver na soma dos 3 trimestres menos de 
60 (sessenta) pontos em 4 (quatro) ou mais disciplinas.

9. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO

 QUANTO AO APROVEITAMENTO
 É aprovado por média o aluno que, ao final do ano letivo, alcançar 
média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos em cada disciplina 
(tendo ou não se submetido a recuperações).
 Também é aprovado o aluno que, não se enquadrando no item 
anterior, tenha obtido média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos 
em cada disciplina, após Recuperação Final.

 ATENÇÃO ESPECIAL

 QUANTO AO APROVEITAMENTO DE FREQUÊNCIA
 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei Federal n° 9394/96), o aluno será aprovado se tiver 
frequentado, pelo menos, 75% do total de horas letivas.

10. 2ª CHAMADA PARA AVALIAÇÕES
 Caso o aluno, por motivo justificado, venha se ausentar em 
uma ou mais provas previstas no Calendário de Avaliações, terá a 
oportunidade da 2ª Chamada ao final de cada trimestre, em data 
também prevista no mesmo calendário.

 Terão direito a provas de 2ª chamada, conforme legislação 
própria do Regimento Escolar do Colégio, somente os casos de 
doença, luto, convocação para atividades cívicas ou jurídicas e 
impedimentos por motivos religiosos.
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 Situações que não se enquandram no item em destaque 
acima serão analisadas pela Coordenação Pedagógica.

> COMO PROCEDER:
 O responsável pelo aluno deverá requerer a avaliação em 2ª 
chamada na Secretaria da Escola, em formulário próprio, até 3 (três) 
dias úteis após aplicação da avaliação. Sendo que na ausência da 
última avaliação do trimestre deverá ser requerida em até 24 horas.

 Para realizar a 2ª chamada será cobrada uma taxa, por avalia-
ção, paga na Secretaria do Colégio ao fazer o requerimento, obedecido 
o prazo do parágrafo anterior.

 A ausência do aluno na 2ª chamada implicará a atribuição de 
nota zero na avaliação em questão.

> O ALUNO FARÁ A PROVA DE 2ª CHAMADA SE:
• fizer, no tempo correto o requerimento;
• apresentar-se para as provas antes do seu início;
• portar o material necessário.

11. ESTUDO DE RECUPERAÇÃO
 O Colégio Presbiteriano tem reservado em seu Calendário 3 
(três) períodos de recuperação durante o ano letivo.

 CRITÉRIOS PARA AS PROVAS DE RECUPERAÇÃO

 RECUPERAÇÃO DO 1º E 2º TRIMESTRE
 Os alunos com rendimento inferior a 60% no total das notas 
obtidas durante o trimestre em cada disciplina terão a oportunidade 
de melhorar o conhecimento e as notas por meio da recuperação com 
estudos autônomos e realização de avaliações extra turno, conforme 
previsto no Calendário Escolar.
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 RECUPERAÇÃO FINAL – 3º TRIMESTRE
 Os alunos que ao final do 3º trimestre não alcançarem o 
mínimo de 60 (sessenta) pontos para a promoção serão submetidos 
à Recuperação Final, a qual poderá ser feita somente em até 3 (três) 
disciplinas.
 Para ter direito à Recuperação Final, o aluno deverá ter o 
mínimo de 36 (trinta e seis) pontos, no total anual em cada uma das 3 
(três) disciplinas. Se o aluno tiver 4 (quatro) ou mais disciplinas, cujo 
total anual esteja entre 36 (trinta e seis) e 59,5 (cinquenta e nove 
pontos e meio), estará reprovado.

 ATENÇÃO ESPECIAL
 Durante a Recuperação Final, o aluno será submetido a 1 traba-
lho e 2 avaliações, perfazendo o valor total de 100 (cem) pontos.
 Na Recuperação Final, será levado em conta o somatório anual 
(SA) mais 2 (duas) vezes a Nota de Recuperação Final (NRF) do aluno, 
aplicando-se a Média Ponderada com a seguinte fórmula:

SA + 2 (NRF) = NF

 A Nota Final (NF) deverá ser igual ou superior a 60 (sessenta) 
pontos, para que o aluno seja considerado aprovado na disciplina em 
questão.

12. FILOSOFIA DISCIPLINAR
 O Colégio Presbiteriano possibilita as relações interpessoais, 
visando ao crescimento humano; oportuniza a apropriação do conhe-
cimento elaborado para que o aluno desenvolva uma consciência 
crítica e amplie sua visão de mundo, dos fatos sociais, das relações 
humanas e com a natureza.
 A rotina diária do Colégio Presbiteriano visa harmonizar as 
atividades de todos os envolvidos no processo educativo: alunos, pais, 
educadores e demais colaboradores, criando um ambiente favorável 
ao ensino e à aprendizagem, ao respeito mútuo, à ética e à prática 
cristã.
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 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA NOSSA FILOSOFIA DISCIPLINAR:
 A eficiente orientação do aluno depende de dois fatores: de 
quem orienta e da sua colaboração no sentido de aceitar as orienta-
ções dadas.
 O adequado ambiente disciplinar depende da ação conjunta 
da escola e da família que, mediante compreensão da personalidade 
do educando, orientação e aconselhamento a ele dispensados, pro-
curarão eliminar as causas da indisciplina e criar um sistema educati-
vo que possibilite, com segurança e respeito, a sua formação integral.
 Os alunos são livres na prática de suas ações, porém, respon-
sáveis por elas diante da Escola.
 As infrações disciplinares não alteram os resultados obtidos 
nas avaliações.

Pelo não cumprimento dos seus deveres, o aluno estará sujeito a:
• Aconselhamento;
• Advertência;
• Comunicação aos Pais ou responsáveis, verbal e/ou escrita;
• Chamada dos Pais ou responsáveis à Escola;
• Suspensão;
• Transferência.

13. SUSPENSÃO
 Será aplicada a suspensão ao aluno que:
• Cometer atitudes consideradas graves pela Escola;
• Receber 3 (três) ocorrências por indisciplina;
• Receber 5 (cinco) ocorrências por não ter realizado as atividades
determinadas para casa ou em sala de aula.

14. TRANSFERÊNCIA
 O aluno é passível de transferência quando:
• Persistir em não cumprir as normas disciplinares;
• Não corresponder ao trabalho realizado pela Escola juntamente com 
os pais;
• Praticar falta considerada muito grave pela Escola;
• Sua conduta divergir da Filosofia Disciplinar do Colégio Presbiteriano, 
apesar da orientação e acompanhamento feitos pela Escola.
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15. ATITUDES GRAVES
 Serão consideradas graves as seguintes atitudes:
• Faltar com respeito com os professores, auxiliares de disciplina, 
funcionários e alunos dentro ou fora das dependências da Escola;
• Causar danos ao material ou instalações da Escola;
• Sair da sala de aula sem autorização do professor;
• Sair da Escola sem a devida autorização, tanto da Equipe Pedagógi-
ca, quanto dos pais e responsáveis;
• Atitudes de namoro nas dependências da Escola;
• Não devolver assinadas pelos pais ou responsáveis as convocações 
e ocorrências enviadas pela Escola;
• Usar corretivo, lápis ou caneta para danificar o mobiliário, materiais 
ou instalações da Escola;
• Usar o telefone celular durante as aulas mesmo sendo fora da sala 
de aula;
• Afixar nos quadros de aviso qualquer informação ou outros, sem a 
autorização da Direção Pedagógica;
• Usar equipamentos eletro-eletrônicos sem autorização dos profes-
sores e Coordenação Pedagógica .
• Fotografar colegas e/ou as dependências da Escola, sem autoriza-
ção formal.

 Serão consideradas muito graves as seguintes atitudes:

• Agredir fisicamente professores, agentes pedagógicos, funcionários 
administrativos e alunos dentro ou fora das dependências da Escola;
• Usar ou portar qualquer tipo de droga (legal ou ilegal), nas depen-
dências da Escola;
• Mexer ou tomar para si qualquer objeto, seja ele de valor ou não, que 
pertença ao outro ou a escola.
• Promover algazarras e distúrbios nas dependências da Escola e suas 
imediações;
• Incentivar ou promover atitudes de bullying ou ciberbullying contra 
alunos, professores e funcionários administrativos, dentro ou fora das 
dependências da Escola.

 ATENÇÃO ESPECIAL

 Durante os eventos especiais, os alunos deverão observar as 
mesmas normas disciplinares do Colégio Presbiteriano.
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16. PONTUALIDADE
 As aulas terão início às 7h e 13h. Atrasos de alunos de até 5 
(cinco) minutos no início da aula serão tolerados, sendo que o aluno 
terá direito a 3 (três) atrasos no início da aula, por trimestre. 
Após esse horário, os alunos serão notificados via APP Colégio Presbi-
teriano.
 Os pais ou responsáveis serão informados sobre a quantidade 
de atrasos, por meio do APP Colégio Presbiteriano.
 Se houver reincidência de atrasos, os pais ou responsáveis 
serão chamados, a fim de, juntos, encontrarmos uma solução ade-
quada.
 O corpo docente do  Colégio  Presbiteriano  cumpre  com  rigor  
seu horário de trabalho, iniciando e terminando suas aulas nos horá-
rios preestabelecidos.

17. USO DA CÂMERA / MICROFONE NO HORÁRIO DAS AULAS
 Se for necessário utilizar durante o ano de 2022, o modo de 
aulas on-line,  conforme autorização da legislação vigente, o aluno 
deve permanecer com as câmeras abertas, bem como os microfones 
ligados, quando necessário, para a participação das aulas.
 As câmeras abertas e o uso dos microfones serão avaliados e 
pontuados pelos professores como participação dos alunos.
 Caso o aluno tenha alguma problema com as ferramentas no 
momentos das aulas, deverá entrar em contato com o colégio, via 
telefone, para comunicar o ocorrido. 

18. ESPERAMOS QUE O ALUNO
• Zele pelo patrimônio  da  escola,  mantendo  em  perfeito estado 
as instalações físicas e qualquer material de uso coletivo. Na quebra 
ou dano material, seu conserto ou reposição se fará por parte do 
responsável pelo fato.
• Prevenção de acidentes: o aluno deve evitar brincadeiras que 
possam causar danos físicos a si e a seus colegas, porém, existem 
sempre as possibilidades de acidentes. Nesses casos, a Escola infor-
mará aos pais ou responsáveis para que tomem as providências 
necessárias e fará a devida orientação para o uso do Seguro Escolar.
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• Uso de medicamento: informe à Escola qualquer restrição que 
tenha a medicamentos ou peça a seus pais ou responsáveis para 
fazê-lo.
• Zelo com a saúde: como medida preventiva a seu bem-estar, 
como aluno, e dos colegas, solicitamos que, em caso de doença con-
tagiosa, o aluno só retorne à Escola após o restabelecimento.
• Assiduidade: a falta poderá provocar reprovação. Entretanto, 
se houver necessidade de faltar, os pais ou responsáveis devem 
comunicar à Escola, tanto nas aulas presenciais, quanto nas on-line. O 
aluno deve entrar em contato com o colega de sala para ficar ciente 
das atividades dadas naquele dia.
• Pontualidade: o aluno deve obedecer rigorosamente aos horá-
rios de suas aulas. A pontualidade é importante para o desempenho 
escolar. Atrasos frequentes trazem sanções.
• Uso do uniforme: em caso de extrema necessidade, o aluno 
poderá comparecer sem o uniforme. Porém, antes de entrar em classe, 
deve apresentar a justificativa escrita e assinada pelos pais ou 
responsável.
• Avisos e comunicados: o aluno deve ler as informações conti-
das no classroom de todos os Componentes Curriculares, bem como 
as que são afixadas nos quadros de aviso, em sala de aula ou em 
circulares.
• Frequência às aulas: consultas médicas, odontológicas ou 
qualquer compromisso devem ser marcados para outro expediente. O 
aluno não poderá deixar a aula para executar tarefas, tais como: estu-
dar na Biblioteca, ensaiar, fazer trabalhos, etc, a não ser que essas 
situações estejam inseridas nas atividades oficiais da escola. Todas 
as aulas são importantes! O aluno só poderá se ausentar da Escola, 
em horário de aula, se os pais ou responsáveis fizerem o contato com 
a Equipe Pedagógica.
• Horário de presença  em  sala  de  aula. O sinal, após cada aula, 
é um aviso aos professores do término do tempo. Nas aulas presen-
ciais, o aluno tem que aguardar a troca dos professores em sala de 
aula.
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• Postura. Nas aulas on-line, os alunos devem manter postura 
adequada a uma sala de aula. Este é o momento para estudar, apren-
der e tirar as dúvidas. Assim, não serão aceitos comportamentos 
inadequados e brincadeiras no decorrer das aulas ao vivo. Caso esse 
tipo de comportamento venha a ocorrer, o professor tomará as provi-
dências cabíveis, podendo, inclusive, retirar o aluno do chat e até 
mesmo da aula.
• Identificação do Aluno na Plataforma. Nas aulas online, os 
alunos devem manter nome e sobrenome ao entrar nas aulas ao vivo 
e no chat. Não é permitido utilizar apelidos e/ou o nome dos responsá-
veis.
• Uso de voz e imagem indevidamente. A veiculação de vídeos, 
imagens e sons, sem qualquer propósito educacional, bem como 
dissociado dos interesses da escola, poderá ensejar a aplicação das 
penalidades cabíveis, seja na esfera cível, seja no âmbito criminal, 
inclusive em relação à comunicação do ocorrido junto ao respectivo 
Conselho Tutelar, ressaltando-se que a "captura" da imagem e da voz 
dos colaboradores do colégio ainda poderá ferir os direitos autorais 
das partes envolvidas.
• Material esportivo: o Colégio fornece os materiais que serão 
usados em locais apropriados, aulas e horários convenientes. O aluno 
não precisa trazer material esportivo particular.
• Objetos de valor. O Colégio não se responsabilizará por perdas
ou danos deles.
• Vendas e/ou propaganda de produtos ou eventos nas depen-
dências do Colégio são proibidas, a não ser com a prévia autorização 
da Direção.
• Por nenhum motivo é permitido ao aluno entrar na Sala dos 
Professores.

19. DIREITOS DO ALUNO
1 • Ser respeitado na sua condição de ser humano, usufruindo igualda-
de de atendimento, sem sofrer qualquer tipo de discriminação.
2 • Participar das aulas e demais atividades festivas, esportivas e espi-
rituais do Colégio Presbiteriano.
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3 • Solicitar orientação aos professores, orientadores e supervisores.
4 • Utilizar as instalações e os recursos materiais do Colégio Presbite-
riano, mediante prévia autorização de quem é de direito.
5 • Tomar conhecimento do rendimento escolar e dos resultados obti-
dos em provas. Sempre que julgar necessário, solicitar revisão de 
provas no prazo máximo de até 48 horas, a partir de sua divulgação.
6 • Requerer e submeter-se a provas de 2ª Chamada, sempre que 
venha a perder as provas por motivo de doença, luto, convocação 
para atividades cívicas ou jurídicas ou impedimentos por motivos 
religiosos (Lei nº 7.102 de 15/01/1979).
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