MANUAL DE
CONVIVÊNCIA

BOAS-VINDAS
Este Manual foi elaborado para auxiliar na
organização do cotidiano escolar. Assim os alunos e
seus responsáveis podem estar sempre informados,
com fácil acesso às respostas e orientação
necessária para cada situação. Durante o período
letivo, algumas dúvidas podem surgir. Por isso
estaremos à disposição para atendê-los.

EQUIPE
Diretor-Pedagógico:
Eduardo Gula

Orientador de estudo:
Alexandre Salomão

Diretora-Administrativa:
Juliana Feola

Orientador de estudo:
Rodrigo Oliveira

Coordenador:
Jefferson de Mello

SEGMENTOS
Pré-Vestibular:
Extensivo

HORÁRIOS

Início das aulas às 7h10
Saída às 12h50

Ensino Médio:
1ª série
2ª série
3ª série

IDENTIFICAÇÃO
É imprescindível que o aluno traga o cartão diariamente, o que facilita sua identificação e reforça a
segurança de acesso ao Colégio. Em caso de esquecimento, o aluno deve solicitar uma autorização de
acesso na recepção. Em caso de perda, solicitar a 2ª via e fazer o pagamento de uma taxa.

PONTUALIDADE

FREQUÊNCIA

Ser pontual indica respeito a si
próprio e aos que o rodeiam, por isso
é aconselhável que o aluno chegue
ao Colégio, pelo menos, 10 minutos
antes do início das aulas. Em caso de
atraso, o aluno deverá aguardar o início
da segunda aula, às 8 horas, junto à
secretária de coordenação. Em caso
de três reincidências, a família será
contatada. Atrasos, sejam eles por
consultas médicas, exames ou demais
situações que o justifiquem, devem
ser, preferencialmente, informados
com antecedência. Não será permitida
a entrada após as 8 horas, salvo
justificativa coerente, apresentada pelos
responsáveis.

O controle de frequência é feito
diariamente. A exigência mínima é de
75% do total de 1.000 horas anuais
distribuídas por um mínimo de 200
dias letivos e de efetivo trabalho
escolar, conforme a legislação
vigente. Caso o aluno precise
faltar às aulas, pedimos a gentileza
de informar à coordenação com
antecedência, via telefone. Em todos
os casos, entraremos em contato
com a família.

SAÍDA
Estamos localizados em uma
avenida, por isso, para que não
haja nenhum transtorno para a
comunidade, pedimos a gentileza de
utilizarem sempre a faixa de trânsito
da direita, deixando a da esquerda
livre.

ATRASO ENTRE AULAS
Professor fecha a porta. O inspetor
anota o nome e encaminha
para a coordenação. A família é
comunicada imediatamente. Três
atrasos entre aulas: o aluno é
advertido por escrito.

SAÍDAS ANTECIPADAS

Devem ser solicitadas pelo
responsável via telefone para a
secretária da coordenação.
São liberadas ao término de cada
aula.
Não será permitida a saída de alunos
no meio da aula, para que se evite
prejuízo acadêmico.

UNIFORME-PADRÃO

Para entrar nas dependências do Colégio, todos deverão
estar devidamente uniformizados com a camiseta da
escola, de sua preferência.
Três vezes sem uniforme: a família será solicitada para
uma conversa.

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Para participar das aulas de educação física, no espaço
fitness (multitrainning, alongamento, condicionamento
físico, ginástica funcional e acrobacias), os alunos deverão
estar com a roupa apropriada para esportes. Para as aulas
que ocorrem na quadra de esportes, vôlei, basquete, futsal
e handebol, além da roupa apropriada para esportes, é
obrigatório o uso do colete do uniforme.

TAREFA DIÁRIA
MATERIAL DIDÁTICO
O material é individual e o uso do livro
é obrigatório em todas as aulas. É
fundamental que todos os pertences
estejam devidamente identificados.

REDAÇÕES
Deverá ser entregue no dia correto,
porque, após a data estabelecida, a
redação será aceita, mas não valerá nota.

A realização da tarefa todos os dias
é fundamental para assimilação dos
conteúdos das aulas, por isso será
divulgada diariamente no site do
Colégio (www.einsteinribeirao.com.
br) a tarefa do aluno. Aula dada. Aula
estudada. Para os alunos de 3ª série e
Extensivo o material utilizado (AngloAlfa) indica uma tarefa mínima e uma
tarefa complementar após a conclusão
de cada aula dada. Para os alunos de
1ª e 2ª séries, parte da tarefa diária
será obrigatória, ou seja, deve ser
entregue diariamente, antes do início da
primeira aula. A tarefa será verificada
e posteriormente devolvida para os
alunos. A Tarefa Obrigatória faz parte
da avaliação do aluno e representa 25%
da sua média bimestral. Importante!
A Tarefa Obrigatória não será aceita
após o início da primeira aula, salvo
justificativa coerente, apresentada
pelos responsáveis.

LANCHES E REFEIÇÕES
CANTINA: os alunos não serão
atendidos no horário das aulas; a
cantina serve nos intervalos, no almoço
e lanche da tarde.

INTERVALO

O intervalo entre as aulas representa
um aspecto especial na rotina escolar.
Trata-se de um importante espaço para
a socialização e integração com os
colegas.

SALA DE ESTUDOS
Tem por finalidade facilitar e estimular o estudo dos alunos. Está preparada para atendê-los. Além de
livros, a sala dispõe de computadores para pesquisa. Todos os dias da semana há professores dando
monitoria com o objetivo de ajudar os alunos nas necessidades decorrentes das particularidades que
são contempladas por explicações individualizadas.

BIBLIOTECA/COMPUTADORES
Somente podem ser utilizados no intervalo e à tarde.

SAÚDE E MEDICAMENTOS
PRONTO ATENDIMENTO

Todos os cuidados necessários
à proteção e ao bem-estar de
nossos alunos são tomados,
entretanto acidentes e doenças
repentinas podem acontecer
independentemente do local em
que eles estejam. Nosso Colégio
oferece atendimento em caso de
leve mal-estar, além de avaliar a
necessidade de dispensa do aluno
e comunicação ao responsável
(nenhum medicamento é
ministrado). Serviços emergenciais,
em caso de problemas sérios
de saúde, incorrem na imediata
chamada do serviço da Medicar,
empresa contratada por nosso
Colégio, e na comunicação ao
responsável.

MANIPULAÇÃO DE
MEDICAMENTOS
Caso o aluno precise tomar algum remédio
durante o período escolar, deverá trazê-lo
com as orientações dos pais.

ENFERMIDADES
CONTAGIOSAS
É importante que haja conscientização
dos pais com relação a não autorização
de entrada e permanência de alunos
que estejam portando alguma doença
contagiosa. Quando houver suspeita
ou confirmação dela, o aluno deverá
permanecer em casa e regressar ao colégio
após alta médica, portando o devido
atestado.

TAREFAS ESCOLARES

Acompanhe, no site do Einstein, as
indicações de tarefas diárias.
Estabeleça horários para realização das
tarefas:
- de 2 a 3 horas diárias, para alunos de
1ª e 2ª séries
- em média 4 horas diárias para alunos
de 3ª série e Extensivo.
Disponibilize um ambiente tranquilo
para o estudo.

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE
AVALIAÇÕES
DISCURSIVAS
PESO 2 (8 questões abertas por disciplina)
Ocorrem em datas previstas no calendário, sempre das
7h20 às 8h50. No restante do período, aulas normais.
Obs.: (1) Atividades extras (trabalhos, relatórios de
aulas práticas, análises de livros, seminários etc.) terão
suas avaliações incluídas na composição da Avaliação
Discursiva. (2) Em português, a nota referente à
Avaliação Discursiva corresponde a 75% do total,
sendo 25% correspondentes ao conceito de redação.

AVALIAÇÕES OBJETIVAS

PESO 1 (16 testes de múltipla escolha
por disciplina)
Ocorrem em datas previstas no
calendário, sempre das 7h20 às 8h50.
No restante do período, aulas normais.

AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS
À tarde, em datas previstas no calendário, das 14h30
às 17h30. Substituem as Avaliações Discursivas ou
Objetivas em caso de ausência do aluno por motivo
justificado. Caso tenha se ausentado de ambas,
será substituída a Avaliação Discursiva. Não há
substituição para a Prova Temática ou Simulado
Tarefas, uma vez que são bonificações. As Avaliações
Substitutivas são discursivas e sempre se referem à
matéria de todo o bimestre em curso. Obs.: Para a
execução dessa prova, é necessário o pagamento de
taxa referente a ela.

PONTUAÇÃO

NOTA

Para cada teste

0,625

Máximo 16

10,0

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE
PROVA TEMÁTICA

SIMULADOS TAREFAS – 1ª SÉRIE

Realizada anualmente, em duas
etapas, em data prevista no
calendário, das 7h20 às 8h50. Total de
8 questões abertas, em cada etapa,
sendo duas por disciplina, versando
sobre um mesmo tema central. A
pontuação total permite acréscimos
na média bimestral de todas as
disciplinas, de acordo com o critério:

Realizados, em datas previstas no calendário, aos
sábados, das 7h30 às 12h30. São testes de todas as
disciplinas (60 testes), referentes às tarefas diárias
pedidas aos alunos mais uma redação. A pontuação
obtida lhe dará direito a um acréscimo na média do
bimestre, possibilitando valor máximo de 0,5, que será
acrescido às médias de todas as disciplinas. Os simulados
permitem a avaliação global do aluno e incentivam a
realização das tarefas propostas.

PONTUAÇÃO

ACRÉSCIMO

Para cada 1,0

0,03125

Máximo 16

0,5

PONTUAÇÃO

ACRÉSCIMO

ZERO – 10

ZERO

11 – 20

0,1

21 – 30

0,2

31 – 40

0,3

41 – 50

0,4

51 – 60

0,5

CÁLCULO DA MÉDIA
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE

MÉDIA
BIMESTRAL

RECUPERAÇÃO
BIMESTRAL

Em cada disciplina, somam-se a nota da Avaliação Discursiva,
multiplicada por 2, com a nota da Avaliação Objetiva,
com a nota obtida pela entrega das Tarefas Obrigatórias.
O resultado deve ser dividido por quatro e acrescido do
conceito relativo ao Simulado Tarefa (todos os bimestres) e
do conceito relativo à Prova Temática (3º bimestre).

Apresentando média bimestral na disciplina inferior a 6,0, o
aluno fará Recuperação Bimestral, avaliação composta de 10
testes. A nota obtida na Prova de Recuperação será somada
à média bimestral, sem o adicional, e o resultado será divido
por 2.
Exemplo: se o aluno teve média bimestral igual a 4,0, e
obtiver, na Recuperação Bimestral, nota 7,0. (4,0 + 7,0 = 11), 11
: 2 = 5,5.
ATENÇÃO: Após a Recuperação Bimestral, a nota máxima
que poderá ser atribuída ao aluno é 6,0.

CÁLCULO DA MÉDIA
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE
PESOS DOS
BIMESTRES
MÉDIA FINAL

As médias do 4º bimestre têm peso 2, enquanto as dos demais
bimestres têm peso 1.

As médias do 4º bimestre, multiplicadas por 2, são somadas com as
médias dos demais bimestres. O resultado deve ser dividido por 5.
Estará aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0.

EXAME

Se a média anual da disciplina for inferior a 6,0, o aluno fará o Exame
dessa disciplina. Para aprovação, deve obter nota igual ao que faltou, em
sua média final, para alcançar 10,0. Exemplo: se o aluno teve média final
igual a 5,25, deverá obter, no Exame, nota igual ou superior a 4,75 (10,0
– 5,25).

RECUPERAÇÃO
FINAL

Se o aluno não conseguir a nota necessária no Exame, fará a
Recuperação Final (RF) da disciplina, na qual deverá obter, no mínimo,
nota 5,0 para que seja aprovado. ATENÇÃO: O aluno só poderá fazer RF
de, no máximo, três disciplinas.

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE
AVALIAÇÕES
DISCURSIVAS
PESO 2 (10 questões abertas por disciplina)
Ocorrem em datas previstas no calendário, sempre das 7h20 às
8h50. No restante do período, aulas normais.
Obs.: (1) Atividades extras (trabalhos, relatórios de aulas
práticas, análises de livros, seminários etc.) terão suas
avaliações incluídas na composição da Avaliação Discursiva.
(2) Em português, a nota referente à Avaliação Discursiva
corresponde a 75% do total, sendo 25% correspondentes ao
conceito de redação.

AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS
À tarde, em datas previstas no calendário, das 14h30 às
17h30. Substituem as Avaliações Discursivas ou Objetivas
em caso de ausência do aluno por motivo justificado. Caso
tenha se ausentado de ambas, será substituída a Avaliação
Discursiva. Não há substituição para a Prova Temática
ou Simulado Tarefas, uma vez que são bonificações. As
Avaliações Substitutivas são discursivas e sempre se referem
à matéria de todo o bimestre em curso. Obs.: Para a execução
dessa prova, é necessário o pagamento de taxa referente a
ela.

AVALIAÇÕES OBJETIVAS

PESO 1 (20 testes de múltipla escolha
por disciplina)
Ocorrem em datas previstas no
calendário, sempre das 7h20 às 8h50.
No restante do período, aulas normais.

PONTUAÇÃO

NOTA

Para cada teste

0,5

Máximo 20

10,0

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE
PROVA TEMÁTICA

SIMULADOS TAREFAS

Realizada anualmente, em duas
etapas, em data prevista no
calendário, das 7h20 às 8h50. Total de
8 questões abertas, em cada etapa,
sendo duas por disciplina, versando
sobre um mesmo tema central. A
pontuação total permite acréscimos
na média bimestral de todas as
disciplinas, de acordo com o critério:

Realizados, em datas previstas no calendário, aos sábados,
das 7h30 às 12h30. São testes de todas as disciplinas (80
testes), referentes às tarefas diárias pedidas aos alunos mais
uma redação. A pontuação obtida lhe dará direito a um
acréscimo na média do bimestre, possibilitando valor máximo
de 0,5, que será acrescido às médias de todas as disciplinas.
Os simulados permitem a avaliação global do aluno e
incentivam a realização das tarefas propostas.

PONTUAÇÃO

ACRÉSCIMO

Para cada 1,0

0,03125

Máximo 16

0,5

PONTUAÇÃO

ACRÉSCIMO

ZERO – 10

ZERO

11 – 25

0,1

26 – 40

0,2

41 – 55

0,3

56 – 70

0,4

71 – 80

0,5

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE

MÉDIA
BIMESTRAL

RECUPERAÇÃO
BIMESTRAL

Em cada disciplina, somam-se a nota da Avaliação Discursiva,
multiplicada por 2, com a nota da Avaliação Objetiva,
com a nota obtida pela entrega das Tarefas Obrigatórias.
O resultado deve ser dividido por quatro e acrescido do
conceito relativo ao Simulado Tarefa (todos os bimestres) e
do conceito relativo à Prova Temática (3º bimestre).

Apresentando média bimestral na disciplina inferior a 6,0, o
aluno fará Recuperação Bimestral, avaliação composta de 10
testes. A nota obtida na Prova de Recuperação será somada
à média bimestral, sem o adicional, e o resultado será divido
por 2.
Exemplo: se o aluno teve média bimestral igual a 4,0, e
obtiver, na Recuperação Bimestral, nota 7,0. (4,0 + 7,0 = 11), 11
: 2 = 5,5.
ATENÇÃO: Após a Recuperação Bimestral, a nota máxima
que poderá ser atribuída ao aluno é 6,0.

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 2ª SÉRIE
PESOS DOS
BIMESTRES
MÉDIA FINAL

As médias do 4º bimestre têm peso 2, enquanto as dos demais
bimestres têm peso 1.

As médias do 4º bimestre, multiplicadas por 2, são somadas com as
médias dos demais bimestres. O resultado deve ser dividido por 5.
Estará aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0.

EXAME

Se a média anual da disciplina for inferior a 6,0, o aluno fará o Exame
dessa disciplina. Para aprovação, deve obter nota igual ao que faltou, em
sua média final, para alcançar 10,0. Exemplo: se o aluno teve média final
igual a 5,25, deverá obter, no Exame, nota igual ou superior a 4,75 (10,0
– 5,25).

RECUPERAÇÃO
FINAL

Se o aluno não conseguir a nota necessária no Exame, fará a
Recuperação Final (RF) da disciplina, na qual deverá obter, no mínimo,
nota 5,0 para que seja aprovado. ATENÇÃO: O aluno só poderá fazer RF
de, no máximo, três disciplinas.

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 3ª SÉRIE
AVALIAÇÕES
DISCURSIVAS
PESO 2 - Realizadas bimestralmente, aos sábados,
em datas previstas no calendário, das 7h30 às 13h.
Composta de 24 questões abertas de todas as
disciplinas e uma redação. Em português, a nota
referente à Avaliação Discursiva corresponde a 60%
do total, sendo 40% correspondentes ao conceito de
redação.

SIMULADO EINSTEIN
PESO 1 - Realizados bimestralmente, aos sábados,
em datas previstas no calendário, das 7h30 às 12h30.
São 90 testes de todas as disciplinas, referentes à
matéria do bimestre em curso: PORTUGUÊS (15),
INGLÊS (6), MATEMÁTICA (12), FÍSICA (12), QUÍMICA
(12), BIOLOGIA (11), HISTÓRIA (11), GEOGRAFIA (11).
A pontuação total será multiplicada pelo fator de
correção 0,12, resultando em um conceito (no máximo,
10,0) que será atribuído a todas as disciplinas. Em
caso de falta, o Simulado Einstein será substituído
pelo Simulado Anglo.

AVALIAÇÕES
SUBSTITUTIVAS
À tarde, em datas previstas
no calendário, das 14h30
às 20 horas. Substituem
as Avaliações Discursivas.
Não há substituição para
o Simulado Enem e/ou
Simulado Anglo uma vez que
são bonificações. Obs.: Para
a execução dessa prova, é
necessário o pagamento de
taxa referente a ela.

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 3ª SÉRIE
SIMULADOS ANGLO
Realizados bimestralmente, aos sábados, em
datas previstas no calendário, das 7h30 às 12h30.
São 90 testes de todas as disciplinas, referentes
ao conteúdo dado até o momento, nos moldes
da 1ª fase da Fuvest: INTERDISCIPLINARES (10)
PORTUGUÊS (14), INGLÊS (6), MATEMÁTICA
(10), FÍSICA (10), QUÍMICA (10), BIOLOGIA (10),
HISTÓRIA (10), GEOGRAFIA (10). A pontuação
total permite acréscimos na média bimestral de
todas as disciplinas, de acordo com o critério:

SIMULADO ENEM

PONTUAÇÃO

ACRÉSCIMO

ZERO – 15

ZERO

16 – 30

0,2

31 – 50

0,4

51 – 65

0,6

66 – 80

0,8

81 – 90

1,0

Realizados em quatro domingos, previstos no calendário,
das 13h30 às 17h30 ou 13h30 às 18h30. Avaliando
habilidades e competências, nos moldes do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), 180 questões
dissertativas e uma redação.

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 3ª SÉRIE

MÉDIA
BIMESTRAL

RECUPERAÇÃO
BIMESTRAL

Em cada disciplina, somam-se a nota da Avaliação Discursiva,
multiplicada por 2, com a nota obtida no Simulado Einstein. O
resultado deve ser dividido por três. Agrega-se a esse valor o
acréscimo obtido com o Simulado Anglo.

Apresentando média bimestral na disciplina inferior a 6,0, o
aluno fará Recuperação Bimestral, avaliação composta de 10
testes. A nota obtida na Prova de Recuperação será somada
à média bimestral e o resultado será divido por 2.
Exemplo: se o aluno teve média bimestral igual a 4,0, e
obtiver, na Recuperação Bimestral, nota 7,0. (4,0 + 7,0 = 11), 11
: 2 = 5,5.
ATENÇÃO: Após a Recuperação Bimestral, a nota máxima
que poderá ser atribuída ao aluno é 6,0.

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 3ª SÉRIE
PESOS DOS
BIMESTRES

As médias do 4º bimestre têm peso 2, enquanto as dos
demais bimestres têm peso 1.

MÉDIA FINAL

As médias do 4º bimestre, multiplicadas por 2, são somadas
com as médias dos demais bimestres. O resultado deve ser
dividido por 5. Estará aprovado o aluno que obtiver média
igual ou superior a 6,0.

EXAME

Se a média anual da disciplina for inferior a 6,0, o aluno fará
o Exame dessa disciplina. Para aprovação, deve obter nota
igual ao que faltou, em sua média final, para alcançar 10,0.
Exemplo: se o aluno teve média final igual a 5,25, deverá
obter, no Exame, nota igual ou superior a 4,75 (10,0 – 5,25).

AVALIAÇÕES E SISTEMAS DE NOTAS
SISTEMA DE AVALIAÇÃO - 3ª SÉRIE

RECUPERAÇÃO
FINAL

Apresentando média bimestral na disciplina inferior a 6,0, o
aluno fará Recuperação Bimestral, avaliação composta de 10
testes. A nota obtida na Prova de Recuperação será somada
a média bimestral e o resultado será divido por 2.
Exemplo: se o aluno teve média bimestral igual a 4,0, e
obtiver, na Recuperação Bimestral, nota 7,0. (4,0 + 7,0 = 11), 11
: 2 = 5,5.
ATENÇÃO: Após a Recuperação Bimestral, a nota máxima
que poderá ser atribuída ao aluno é 6,0.

AVALIAÇÃO
SUBSTITUTIVA

Solicitar um requerimento na recepção do Colégio, no
dia seguinte, justificando a ausência e a disciplina. Fazer
o pagamento da taxa por prova perdida e justificada no
departamento de vestibular.

BOLETIM ESCOLAR

Os pais podem acompanhar as notas parciais do aluno no site ou por meio dos boletins entregues ao
final de cada bimestre conforme calendário.

ALERTA

REFORÇOS

Ficar atento às notas. Elas são um
diagnóstico do seu desempenho.

Vir sempre que apresentar nota
inferior à média.

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

É passível de advertência o aluno que:
- perturbar o andamento das aulas
com atitudes inconvenientes ao
ambiente;
- participar de movimentos de
indisciplina coletiva;
- desacatar as autoridades escolares;
- envolver-se em agressões físicas e
verbais;
- praticar atos de vandalismo.
As advertências disciplinares
ocorrerão na seguinte ordem:
- Primeira advertência: verbal.
- Segunda advertência: escrita.
- Terceira advertência: suspensão de 1
dia.
- Quarta advertência: suspensão de 3
dias.
- Quinta advertência: transferência
compulsória.

Toda advertência será imediatamente
comunicada aos pais e/ou responsáveis.
O aluno suspenso não participará de
nenhum ato escolar que se realizar no
decurso da suspensão. Conforme a
gravidade da falta cometida pelo aluno,
a ordem das advertências poderá ser
alterada, assim como a transferência
compulsória poderá ser aplicada de
imediato.

ATENDIMENTO

São individuais e seguem agendamento prévio estabelecido pelos orientadores,
coordenação e/ou direção. Em caso de necessidade, os pais ou responsáveis podem
agendar atendimento.

DEPARTAMENTO
DE VESTIBULARES

Solicitar qualquer informação a respeito das profissões,
faculdades, distâncias, notas de corte e candidatos por vaga,
assim como inscrições nos vestibulares.

ACHADOS E
PERDIDOS

Cuidar do material e dos pertences trazidos para o Colégio
é um hábito a ser adquirido. Em casos de perda ou
esquecimento, o aluno poderá procurar o setor responsável.

ORIENTAÇÕES GERAIS

SEGURANÇA

A equipe de inspetores do
Colégio é responsável por zelar
pelo cumprimento das normas
disciplinares, além do apoio que
presta ao setor pedagógico.
Desenvolve um trabalho para
fornecer maior segurança aos alunos.
São orientados a, sempre que for
necessário, nas situações em que as
normas do Colégio não estiverem
sendo respeitadas, encaminhar o
aluno à coordenação, para que se
proceda a efetiva avaliação.

SEGURANÇA PESSOAL

No Colégio: cuidar dos objetos de
valor. Não deixar jogados: carteiras,
celulares, relógios, livros etc. (não
podemos nos responsabilizar por seus
bens pessoais).
Fora do Colégio: cuidado ao transitar
ao redor da escola, Novo Mercadão e
pelo shopping.
Andar sempre em grupos.

TRÂNSITO

A movimentação do trânsito requer uma atenção especial
por parte do Colégio e dos pais. Bom senso e respeito dos
motoristas são imprescindíveis, por isso nossa orientação é
que todas as normas de trânsitos sejam cumpridas.

RESTRIÇÕES

Não é permitido fumar no ambiente escolar de acordo com a
Lei 9.760 de 24/9/1997, DOSP de 25/9/1997.
Estilete ou instrumento cortante similar e corretivo líquido do
tipo errorex ou produto similar.

EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

Não será permitido o uso de celulares ou equipamentos
similares em sala de aula, por exemplo: games, IPods e MP3.
Os pais que quiserem comunicar-se com os filhos poderão
fazê-lo pelo telefone do Colégio (3878-5252) ou durante os
intervalos. Equipamentos eletrônicos confiscados dos alunos
em sala de aula serão devolvidos a eles após comunicação
aos pais ou responsáveis, pela coordenação.

EVENTOS
Toda terça e toda quinta provas para a 1ª e a 2ª série
1º semestre

Interclasse

1º semestre

Sarau

2º semestre

Mostra de teatro

2º semestre

Copa Einstein

2º semestre

Agora eu sou autor

2º semestre

Khours Einstein

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS

QUALQUER PROBLEMA (pedagógico, de
saúde, emocional), procurar a coordenação.

Os professores Gula, Jefferson, Alexandre
e Rodrigo serão os responsáveis pela
orientação individual de estudo dos alunos.
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