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Colégio Participação 
O melhor é estudar aqui! 

 
FILOSOFIA 

 

Acreditamos que a função da escola é de contribuir 
para que as crianças se desenvolvam como pessoas, 
construindo conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores, desenvolvendo o saber, o saber fazer e o ser. 

Acreditamos que as crianças constroem seu próprio 
conhecimento dentro de um ambiente rico em desafios 

alcançáveis. 
 

Acreditamos que cada criança aprende de maneira 
pessoal, com estilo e ritmos individuais e a partir de 

experiências prévias, também pessoais. 
Acreditamos que se aprende para compreender e agir. 

 

Fazer parte do Colégio Participação não e só ter 
aulas, é viver juntos, as alegrias e tristezas, os 

dissabores e euforias. 
 

Nada disso é descrito, mas vivido! 
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1 - Organograma: 
 

Conselho Gestor – Rina van Schaik e Márcia van Schaik 
Diretora Pedagógica de Educação Infantil e Integral (Unidade I) - Márcia van Schaik 
Diretora Pedagógica Ens. Fundamenta lI e Médio / Dir. Administrativo – Rina van Schaik 
Coordenação Pedagógica de Ensino Fundamental I e II (1º ao 9º ano) – Andréia Ap.Tomaz Montoro 
Coordenação Pedagógica de Ensino Médio – Antonio José Fernandes de Melo 
Responsável Período Integral Unidade II – Janaína Aliberti 
Secretárias – Danúbia Quiste e Maura Magossi Garcia Possari 
 
2 - Cursos: Educação Básica: 
 
              Educação Infantil – Mini-Maternal ao Infantil II 
 Ensino Fundamental I – 1o ao 5º Ano 

Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano 
Ensino Médio – 1ª à 3ª Série 

       
3 - Horário de Funcionamento: 
 

 * Educação Infantil – Unidade I  
 

 Período da manhã: 07h45min. às 11h45min. 
 Período integral: 12h00 às 18h00          

     
     * Ensino Fundamental e Médio – Unidade II   

Entrada e saída pelo portão da rua lateral, ao lado do parque 
 

               1o, Ano - 07h30min. às 12h00  
 2º, 3º, 4º e 5º Anos - 07h00 às 12h00  
            6º ao 9º Ano - 07h00 às 12h20min.  

1ª à 3ª Séries EM – 07h00 às 12h20min. 
3ª série EM duas tardes na semana das 13h10min às 15h40min  

 Período integral opcional de 1º ao 5º ano: 12h00 às 18h00 
        

ATENÇÃO: Os alunos deverão chegar pelo menos 5 minutos antes do horário de entrada. 
O aluno que se atrasar aguardará na sala dos professores para entrar na 2ª aula. Após esse horário, 
perderá o dia de aula. No caso do Fundamental 1 o aluno deverá dirigir-se à coordenação para 
justificar o atraso.  

 

* Horário de expediente interno: 
  
Diretor:  Por agendamento 
Administrativo/Financeiro: 07h30min. - 12h30 e 13h30 - 17h00 
Secretaria: 07h00 - 13h00 e 14h00 - 17h00  
Coordenadora Pedagógica Educação Infantil: 08h00 - 12h00 e 14h00 - 17h00 
Coordenadora Pedagógica Fundamental: 07h00 – 12h00min. 
Coordenador Pedagógico Ensino Médio: 07h00 – 12h00min. 
 

 
 

 
4 
 

 

 



4 - Observações quanto ao horário de entrada e saída dos alunos: 
 

       Educação Infantil: Os pais poderão deixar as crianças no portão, na sala ou no pátio 
com a auxiliar responsável pelo período. Até 07h45min. os pais podem acompanhar os 
alunos até o pátio ou sala, após este horário deixar o aluno no portão, que  será  
encaminhado até a sala.  
 
       Ensino Fundamental e Médio: Os pais poderão deixar os alunos no portão, onde serão 
recebidos pelo (a) coordenador (a) de pátio.  
a) Após o sinal de início da primeira aula, o portão será fechado. Favor observar item 4.1 
referente atrasos. 
b) Não será permitida a saída de alunos antes do término de seu período de aula sem a 
autorização da direção e dos responsáveis. 
c) O Colégio deve ser comunicado com antecedência quando os pais viajarem ou 
encarregarem outras pessoas para buscar o aluno no Colégio. 
d) Os pais deverão pegar seus filhos (alunos do Ensino Fundamental I e II) no portão do 
Colégio. Não é permitido que os alunos fiquem do lado de fora do portão sem autorização 
dos pais e/ou responsáveis. Os alunos que forem embora sozinhos, só poderão sair do 
Colégio com uma autorização por escrito, a qual será enviada para preenchimento no início 
do ano letivo. 
e) A pontualidade na hora da saída também é de grande importância vez que contribui para 
maior tranquilidade e segurança das crianças. 

 
4.1. - Atrasos na entrada: 

 
a) Em situações excepcionais, como realização de exames ou consultas médicas, será 
autorizada a entrada do aluno com atraso ou saída antecipada. Nesse caso, os pais deverão 
encaminhar para a coordenadora, com antecedência, recado pelo caderno de comunicados, 
pela agenda ou por telefone e apresentar atestado médico à secretaria quando for o caso. 

 
b) Educação Infantil: Eventuais atrasos serão tolerados, ocasião em que o responsável 
deverá deixar a criança com uma auxiliar já no portão, a qual a acompanhará até sua turma. 
Não será permitida a entrada dos pais e/ou responsáveis quando houver atraso.  
 
c) Ensino Fundamental e Médio: Serão tolerados 5 minutos de atraso no início do período; 
após esse tempo o aluno aguardará para entrar na 2ª aula. No caso do fundamental 1 o  
aluno deverá encaminhar-se à coordenação para justificativas e orientações. Os atrasos 
serão notificados por e-mail aos pais. 

 
Pedimos a todos que respeitem nossos horários, pois estes são muito importantes para a 
organização dos alunos e dos professores.  
 
 

Pontualidade e assiduidade são elementos significativos na formação do cidadão. 
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5 - Caderno de Comunicados / Agenda / E-mail:  
 

  São utilizados pelo Colégio como veículos de comunicação com os pais e/ou responsáveis. Neles 
são colocados circulares, bilhetes, convites de aniversário e avisos que devem ser vistos e 
assinados diariamente. Os pais e/ou responsáveis também podem usá-los como meio de 
comunicação com qualquer membro da equipe do Colégio. 
 O caderno e/ou agenda deverão permanecer na mochila e ser enviados diariamente ao 
Colégio. Eles só terão sentido se bem utilizados, isto é, devem ser vistos e lidos com atenção 
diariamente. Trata-se de uma ponte entre a família e o Colégio, que só terá sustentação se ambas 
as partes cumprirem seu compromisso. Por isso, não deixe de fazer bom proveito dele!  
  
Na Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 6º Ano, todos os alunos deverão ter caderno 
de comunicados, sendo que apenas o irmão mais novo levará o comunicado que for pertinente a 
todas as turmas.  
 
Alunos do 7º Ano à 3ª Série do Ensino Médio:  
 Os comunicados são enviados por e-mail e sempre que necessário também são entregues 
aos alunos em mãos, sendo de sua responsabilidade a entrega em casa. Pais e/ou responsáveis 
deverão perguntar aos alunos se há comunicados. Para aqueles que tiverem irmão nos anos 
anteriores ao 7º ano, os comunicados gerais irão pelo caderno e/ou agenda do irmão mais novo.  
 
6 - Brinquedos: 
 
 Educação Infantil - Os alunos poderão trazer para o Colégio os seus brinquedos ou jogos 
favoritos no “Dia do Brinquedo” que será todas as sextas-feiras. 
 Pedimos aos pais que coloquem nome nos brinquedos e que não enviem brinquedos caros, 
de difícil manuseio, skates, patins, patinetes, bolas, bicicletas ou brinquedos que possam 
representar violência (armas, espadas, etc.), que orientem seus filhos, se insistirem nesse tipo de 
brinquedo. 
 
 Ensino Fundamental I – 1º e 2º Anos – O dia do brinquedo acontecerá todas as sextas-
feiras. 
              3º Ano: O dia do brinquedo acontece quinzenalmente às sextas-feiras. 
              4º e 5º Anos: Temos o dia da atividade dirigida pelas professoras.  
 Não é permitido trazer brinquedo de casa sem ser solicitado pelo Colégio. Não nos 
responsabilizamos pelos brinquedos trazidos de casa.  
 Qualquer alteração do dia do brinquedo será informado através do caderno de 
comunicados ou por e-mail. 
 
7 – Uniforme: 
   

“O uniforme dá a conotação de grupo, de união, de pensamento alicerçado por um eixo 
comum, sem contar a economia que seu uso provoca nas roupas de todo dia.” 

Para o bem-estar da criança e organização do Colégio, seu uso é obrigatório. Caso o aluno 
venha sem uniforme, os pais e/ou responsáveis serão comunicados para que levem o uniforme ao 
Colégio para que o aluno possa colocá-lo.  
  Os uniformes devem estar com o nome do aluno, evitando assim que se percam 
(principalmente blusas de frio), dificultando a identificação. O Colégio não se responsabiliza pelas 
roupas. 
 

 

Os uniformes deverão ser adquiridos no próprio Colégio. 
 

 

 

6 

 



               

7.1 - Educação Infantil e Ensino Fundamental e Médio: Sempre nas cores, tecidos e modelos do 
Colégio, com o emblema, produzidos pela confecção. 
 
Nos dias de muito frio pode ser usada blusa por baixo do agasalho do uniforme.  
Calçados: Devem ser sempre confortáveis e de salto baixo: tênis, sandálias com fivela ou velcro, 
mocassim, sapato, sapatão, galocha. 
  
7.2 - Para as aulas de Educação Física do Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano e Ensino Médio:  
O aluno deve usar camiseta branca do uniforme, podendo trazer uma camiseta limpa do uniforme para 
troca após essa aula. Nas aulas de Educação Física é obrigatório o uso de tênis.  
 

Não autorizamos o uso de tamancos, chinelo, salto alto e botas com ponteira de ferro. 

8 - Material Escolar: 
 
 O Colégio envia aos pais a lista de cada turma/ano, sendo que devem ser respeitadas as 
quantidades solicitadas. Materiais já usados, mas ainda em boas condições, poderão ser reutilizados.  
Todos os alunos devem ter seus materiais no primeiro dia letivo.   
8.1 - Celular: - Não é permitido o uso de telefone celular em período de aulas. Quando necessário, o 
aluno poderá utilizar o telefone da secretaria. 
- Qualquer aparelho ou material utilizado pelo aluno, que não faça parte do material escolar poderá ser 
apreendido pelo(a) professor(a), auxiliar, coordenador(a) ou diretor(a) que fará a devolução no final da 
aula, juntamente com o registro correspondente ou diretamente para os pais e/ou responsáveis. 
8.2 – Ensino Médio: Em dia avaliação os alunos devem deixar seus pertences embaixo da lousa, 
levando para a carteira apenas o material a ser utilizado para realização da avaliação.  
 
9 - Enfermidades, acidentes, remédios: 
 
 O Colégio é responsável pelo aluno enquanto abrigá-lo em suas instalações. 

Tomar todas as precauções com vistas a preservar a segurança da criança, entretanto, não é 
garantia de sucesso. Acidentes com pequenos ferimentos podem ocorrer e serão cuidados com 
medidas simples, como limpeza por lavagem direta, uso de água oxigenada ou mesmo a aplicação de 
solução anti-séptica.  

Às vezes, porém, o caso requer medida mais urgente, havendo necessidade de se ir ao 
pronto socorro. Nesse caso, o Colégio levará o aluno e, imediatamente, os pais e/ou responsáveis 
serão comunicados.  
 O Colégio mantém uma caixa de Primeiros Socorros com material básico para curativos e 
indicação sintomática. Professor (a) e auxiliares são responsáveis por estes atendimentos. Não 
ministraremos no Colégio qualquer tipo de medicação como tratamento, sem a prévia autorização por 
escrito dos pais e/ou responsáveis, orientando quanto à dosagem e horários da medicação. 
 
OBS.: - Criança com febre não deve vir para o Colégio pois: 
 1º - Estando indisposta, ela necessitará atenção e cuidados especiais. 
 2º - Pelos colegas, que não podem ficar expostos a possíveis contágios. 
 

 

Pedimos que fiquem atentos a isto! Em caso de indisposição à noite ou no dia anterior, o (a) professor 
(a) deverá ser comunicado (a).  
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 Piolhos e Lêndeas: É comum o surgimento de piolhos na cabeça das crianças, cabendo 
tratamento adequado em casa. Nesse caso, solicitamos que o aluno permaneça em casa até que o 
problema esteja eliminado, evitando assim o contágio das demais crianças. 
 
10 - Lanche: 
 

Para Educação Infantil e Ensino Fundamental I - 1º ao 5º Ano: 
 Solicitamos aos pais para não enviarem: refrigerantes, chocolates, balas, chicletes, 
salgadinhos industrializados (aqueles de saquinho). Esses itens estarão liberados somente em datas 
especiais, mas mesmo assim pedimos aos senhores que não exagerem nas guloseimas.  
 
 Para Ensino Fundamental II e Ensino Médio: 
 Temos a opção da cantina na Unidade II somente para os alunos do Ensino Fundamental II 
(6º ao 9º Ano) e Ensino Médio, que oferece a diversidade de produtos, os mais saudáveis possíveis. 
Os alunos podem encomendar no início da aula o lanche que irão consumir. Não venderemos “fiado” 
na cantina.   
Para o lanche trazido de casa, valem as mesmas condições da Educação Infantil / Ensino 
Fundamental I. 
 
 Atenção:  
 
 - Cuidado com garrafas que vazam. Favor não mandar garrafas de vidro;  
 - Verifique a higiene da lancheira no retorno para casa: garrafas térmicas são focos de 
proliferação de bactérias; 
 - Mande sempre lanches do agrado de seu (ua) filho (a). Forçá-lo a comer não é nossa 
proposta.  
 Lembre-se: “A saúde de seu filho é importante. Uma alimentação boa e saudável é 
imprescindível”.  
 
11 - Reuniões: 
 
 I - As reuniões de pais e mestres serão de acordo com as datas pré-determinadas no 
calendário escolar e avisadas antecipadamente através de circular fixada no caderno de comunicados 
com horário e dia das mesmas. 
 As reuniões são bimestrais para todas as turmas, com duração de 15 minutos por aluno. 
 Além das reuniões bimestrais, os pais e/ou responsáveis serão chamados sempre que 
necessário. 
 II - Por curso - Realizadas no início do ano para apresentação da proposta pedagógica e das 
regras gerais das turmas.  
 III - Escola de Pais - Serão realizados encontros eventuais, com temas relacionados com a 
educação global.  
               IV - Reunião Educacional – Com a Coordenadora Pedagógica ou Diretor, que estarão à 
disposição dos senhores pais sempre com horário previamente marcado.   
 
12 - Aniversário: 
 Será enviada, mensalmente, a lista dos alunos aniversariantes do mês. 
I) Para aniversário no Colégio: 
* Caso a família tenha interesse em comemorar o aniversário no Colégio, poderá enviar bolo, suco ou 
refrigerante e os descartáveis. Não é necessário o envio de convite. 
Neste dia as crianças devem trazer lanche normalmente, e a professora da sala organizará a 
homenagem e a partilha do bolo. Assim, garantimos a comemoração de forma simples e organizada, 
evitando desperdício e tumulto em sala de aula.  

Comunicar a professora com pelo menos 1 dia de antecedência.    
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* Os pais, familiares e amigos de outras salas não poderão participar; salvo os irmãos que estudam no 
Colégio até o 5° Ano. 
* Especificamente para Educação Infantil – A sacolinha surpresa pode ser oferecida nesse segmento, 
desde que não contenha guloseimas. Pode ser enviado convite com 3 dias de antecedência. 
Necessário contatar a coordenação previamente.  
 
II) Para aniversário fora do Colégio:  
Os pais e/ou responsáveis que forem enviar convites através do Colégio, para serem anexados no 
caderno de comunicados deverão estar atentos aos seguintes aspectos: 
* Enviar convites para todos os amigos da classe. 
* Convites para as crianças de outras salas, as quais não são convidadas por inteiro, não serão 
enviados pelo Colégio. 
* Colocar mapa com endereço do local e telefone para contato. 
* Para maior facilidade na hora da afixação, os convites devem vir sem o nome do convidado. 
 
13 - Biblioteca: 
 Educação Infantil e Ensino Fundamental I até o 4º Ano – Uma vez por semana será feita a 
retirada de livros, sendo que na semana seguinte os mesmos deverão ser devolvidos, sempre com 
orientação das professoras. Na semana seguinte os mesmos deverão ser devolvidos para a troca, 
caso o aluno não traga, a troca não será realizada. 5º ano conforme combinado com a professora. 
 Ensino Fundamental II 6º ao 9º Ano e Ensino Médio – Os livros serão retirados diretamente 
com a pessoa responsável pela biblioteca. 
 
14 - Excursões: 
 As excursões serão voltadas ao conteúdo em estudo e esporadicamente (semana da criança, 
término de semestre ou encerramento do ano) como recreação. Os alunos somente poderão participar 
das atividades com autorização assinada pelo responsável e trajando uniforme completo sempre que 
solicitado.  
Obs.: Lembramos que o Colégio não se responsabilizará por dinheiro enviado com os alunos e por 
objetos eletrônicos que poderão ser utilizados pelos alunos tais como (máquinas fotográficas, 
celulares, etc.).  
 
15 - Partifildo (Tarefa de Casa) e Trabalhos: 
 Na reunião por sala no início do ano letivo, cada professor (a) informará aos pais e/ou 
responsáveis a quantidade e forma das tarefas de casa. 
 Solicitamos aos pais e/ou responsáveis uma atenção especial para as tarefas, orientando 
seus filhos quanto ao dever a ser cumprido, responsabilidade, pontualidade e a importância da tarefa 
como instrumento de estudo e fixação dos conteúdos. Quando o aluno faltar na aula, deverá se 
informar com colegas sobre a tarefa passada naquele dia, devendo cumprí-la normalmente sob 
risco de ser notificado quando deixar de fazê-la.  
 
Período Integral: Para alunos que ficam no período Integral, observar as regras de tarefa, trabalhos e 
estudos específicas para esses alunos.  
 

Partifildo: 
 Alunos do 1º ao 3º Ano que deixarem de apresentar o Partifildo: Seus pais e/ou responsáveis 
serão informados através do caderno de comunicados ou agenda, no qual devem assinar ciência, ou 
ainda por e-mail. A professora combinará com o aluno uma nova data para entrega do Partifildo feito, 
se for o caso será feita anotação na pasta de ocorrência independente de nova oportunidade. 
    Alunos do 4º ao 9º Ano e Ens. Médio que deixarem de fazer a tarefa, será feita a anotação na 
pasta de ocorrências e os pais e/ou responsáveis serão comunicados através de e-mail.    
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Trabalhos:   
Alunos do 4º e 5º Anos: 

 Trabalhos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos, previamente comunicados aos pais. 
No caso de esquecimento em trazê-lo no dia estipulado, a professora marcará uma nova data, porém o 
trabalho terá nota menor. 

                 Alunos do 6º ao 9º Ano e do Ensino Médio: 
 Trabalhos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos. No caso de esquecimento, caberá ao 
professor determinar se haverá nova oportunidade. Caso a mesma exista, o trabalho passará a ter nota 
menor. Será feita a anotação na pasta de ocorrências e os pais e/ou responsáveis serão comunicados. 
Trabalhos poderão ser impressos no Colégio, somente em preto e branco e com antecedência de pelo 
menos um dia da sua apresentação.  
OBS: Os trabalhos deverão ser realizados, preferencialmente, em casa e não no Colégio. 
 

16 - Circulares informativos: 
 

Serão enviadas circulares constando eventos, reuniões, saídas, visitas, datas de avaliações, etc sempre 
com antecedência. 
 
17 - Calendário escolar (no site): 
 Pedimos a atenção dos senhores pais e/ou responsáveis para que colaborem no sentido de que o 
Colégio possa cumprir suas metas de ensino. 
 A presença da família em nossas comemorações, festas e reuniões é de suma importância. 
Quando a criança nota a presença dos pais e/ou responsáveis no seu ambiente escolar de uma forma 
prazerosa, sente-se tranquila e feliz nele. Além disso, o sucesso de todas as nossas atividades depende da 
participação de cada um de vocês, que são parte integrante e fundamental no processo ensino-
aprendizagem.  

 
18 - Sala de aula – Ensino Fundamental e Médio: 
 Para melhor organização e andamento das aulas, é importante estar atento aos seguintes 
aspectos:  

- O aluno somente poderá sair durante a aula com autorização expressa do (a) professor (a) ou 
conforme combinado; 

- O aluno deverá estar com seu próprio material para as aulas do dia.  Não será permitido 
emprestar material em outras salas; 

- Evitamos ao máximo a interrupção das aulas.  
- O (A) professor (a) é autoridade máxima em sala de aula, responsável pela disciplina, 

devendo resolver problemas imediatos ou encaminhando à coordenação aqueles que julgar mais 
graves e necessitarem de acompanhamento específico. Esse encaminhamento será feito com a 
notificação de ocorrência preenchida, de modo a esclarecer os motivos e as providências já tomadas 
pelo (a) professor (a). O (A) coordenador (a) informará a direção.  

- Sempre que necessário, será solicitada a presença dos pais e/ou responsáveis no Colégio 
para tomar ciência do comportamento do aluno e das providências tomadas. 

- A correção das atividades a partir do 6º Ano se dará na lousa por exemplar de exercício, 
sendo que exercícios semelhantes terão apenas o resultado colocado na lousa ou falado pelo 
professor. Dúvidas poderão ser tiradas junto ao professor ou nos plantões. Para Ensino Médio não 
há correção de exercícios, dúvidas podem ser tiradas com o professor ou nos plantões. 
 
19 - Pasta de ocorrências: 
   Na pasta de ocorrências serão registrados os seguintes itens relacionados ao aluno: 

- Esquecimento de material escolar;  
- Não entrega ou entrega parcial de tarefas e trabalhos;  
- Saídas da aula sem autorização do (a) professor (a);  
- Comportamento inadequado do aluno; 
- As intervenções feitas pelo (a) professor (a); 
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20 - Avaliações: 
 
 O calendário de avaliações 1 e 2 e os conteúdos para estudo são informados com 
antecedência aos alunos e aos pais através do caderno de comunicados ou por e-mail.   

As avaliações de nota vermelha (5,9 ou menos) são arquivadas no Colégio e a nota é 
informada aos pais por e-mail. Poderá ser requerida uma cópia da avaliação junto à Secretaria desde 
que, se solicitada antecipadamente. Em dias de reuniões de pais, devido ao grande movimento, 
não serão tiradas cópias das avaliações com notas vermelhas. 

As avaliações de nota acima de 6,0 são enviadas para casa através do aluno. No caso de 1º 
ao 5º ano as avaliações mensais devem ser vistadas pelo responsável e devolvidas para a professora, 
para serem anexadas à pasta bimestral do aluno.  
 
21 - Ausência na avaliação: 
 
    Caso o aluno necessite faltar em dia de avaliação por motivo de doença, terá nova oportunidade em 
outra data desde que os pais e/ou responsáveis apresentem na secretaria, no mesmo dia ou no dia 
seguinte, atestado médico. Nesse caso, o (a) professor (a), a coordenação ou a Secretaria 
estabelecerá nova data.  
            Para faltas por outros motivos que doença, o aluno poderá fazer a avaliação em nova data a 
ser estabelecida pelo Colégio, mediante requerimento escrito dos pais e/ou responsáveis e pagamento 
antecipado de R$ 50,00 (cinquenta reais) por avaliação perdida.  
 
22 - De acordo com o Regimento Escolar, são direitos e deveres do aluno:  
  
22.1 - São direitos do educando: 
 

a - Todos os direitos que derivam substancialmente dos direitos e garantias dispostos na 
Constituição da República  e do Estado de São Paulo, bem como dos que fixam o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

b - As mais amplas liberdades de expressão e organização para as quais o Colégio deve 
concorrer ativamente; 

c - Participar da definição de normas disciplinares; 
d - Ter asseguradas as condições de aprendizagem, além do acesso a recursos materiais e 
didáticos da Unidade; 
e - Acesso a estudos de recuperação e reforço, que devem garantir-lhe novas oportunidades 
de aprendizagem; 
f - Solicitar reconsideração dos resultados das avaliações do processo de aprendizagem nos 
termos da legislação em vigor.  

 
Os deveres dos educandos consubstanciam-se em função dos objetivos das atividades 

educacionais e da preservação dos direitos do conjunto da comunidade escolar.  
 

22.2 - São deveres do educando:  
 
a - Conhecer, fazer conhecer e cumprir o Regimento Escolar vigente; 
b - Comparecer pontual e assiduamente às atividades que lhe forem oferecidas dentro do 

currículo, empenhando-se no sucesso de sua execução; 
c - Cooperar e zelar para a boa conservação das instalações, dos equipamentos e material 

escolar, concorrendo também, para as boas condições de asseio das dependências do Colégio; 
d - Não portar material que represente perigo para sua saúde, segurança e integridade física 

ou de outrem; 
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  e - Comportar-se socialmente de modo a não ofender a moral e os bons costumes, 

respeitando a si mesmo, aos colegas educandos, aos membros do Corpo Docente e ao Pessoal em 
Geral do Colégio; 

f - Trajar uniforme completo do Colégio: 
g - Portar o material necessário às atividades escolares, estando vedado o uso de objetos 

alheios à necessidade dos estudos (aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, games, etc). 
 

A não observância dos deveres acima citados sujeita o aluno às seguintes penalidades que se aplicam 
de acordo com a gravidade da ocorrência ou por reincidência e não pela ordem abaixo:  

I - Repreensão (verbal pela coordenação ou direção);  
II - Advertência por escrito (pela coordenação, ou direção para conhecimento e assinatura 

dos pais e/ou responsáveis, solicitando sua presença sempre que necessário); 
III - Suspensão de 1 (um)  a 5 (cinco) dias (pela direção); 
V - Transferência compulsória (pela direção, ouvindo, se necessário o Conselho de Classe). 

 
Obs.1 - Nos casos de transferência compulsória, a verificação de suas necessidades é 

procedida por uma Comissão de Professores do Colégio, designada pelo Diretor Educacional, tendo o 
aluno direito à defesa, representado, se menor, por seus pais e/ou responsáveis.  

Obs. 2 - Toda medida disciplinar é registrada e comunicada aos pais e/ou responsáveis, 
obedecendo ao Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente.  

 
23 - Conservação do Colégio: 
 
 A boa conservação das instalações, dos equipamentos e do material escolar é obrigatória. O 
aluno que não contribuir para tal, praticando atos de depredação, estará sujeito às sanções citadas no 
item 20.2, seus pais e/ou responsáveis serão comunicados e deverão indenizar o Colégio pela 
depredação.  
 
24 - Matrícula: 
 
 A matrícula é efetuada conforme época prevista pelo Colégio e divulgada aos pais e/ou 
responsáveis e comunidade. 
 Para matrículas nos cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio é 
exigida a idade mínima prevista para cada nível, em lei e em deliberação do órgão normativo do 
Ministério da Educação. 
 No ato da matrícula, os pais e/ou responsáveis, preenchem o requerimento de reserva de 
vaga, assinam a ficha cadastral e o contrato de prestação de serviços. 
 
25- Pagamento das parcelas da anuidade: 
 

Deverão ser quitadas no banco na data pré-fixada, mediante boleto de cobrança bancária.  
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 PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

Dentro da proposta educacional do Colégio Participação, a avaliação tem como base a visão global do 
aluno, o processo é contínuo e cumulativo, subsidiado por observações e registros obtidos no decorrer 
de cada bimestre através da aplicação de diversificados instrumentos de avaliação. Assim, todas as 
atividades realizadas pelo aluno, em sala e fora dela, comporão a nota bimestral.  
 A expressão dos resultados da aprendizagem se dá na forma de notas, numa escala de 0 a 
10 pontos, considerando-se uma casa decimal após o inteiro. Exemplo: 5,0 / 7,2 / 8,6.  
 A nota final do bimestre se compõe da seguinte forma:  
 

Ano / Série Avaliação 1  Avaliação 2 Atividade p/nota Simulado *Participação 

Fund. I (2º ao 5º ano) Peso 1 Peso 1 Peso 1 --- Peso 1 

Fund. II (6º ao 9º ano) Peso 2 Peso 2 Peso 1 Peso 1 Peso 1 

Ensino Médio  Peso 2 Peso 2 Peso 1 Peso 1 Peso 0,5 

 
• Nota de Participação: 
Fundamental I - 2º e 3º anos  são considerados tarefa de casa, caderno, material, participação 
em aula; 
Fundamental I - 4º e 5º anos  é considerada apenas a tarefa de casa;  
Fundamental II  é considerada apenas a tarefa de casa; 
Ensino Médio  é considerada apenas a tarefa de casa.  

 
Somam-se todas as notas e dividem-se pela quantidade de pesos, chegando à nota final do bimestre.  
 Todos os bimestres têm peso igual.  
 Ao final do ano letivo o aluno deverá somar um mínimo de 24 pontos, que divididos por 4 
(bimestres) resultará na nota final mínima para promoção. O aproveitamento mínimo para promoção 
do educando deve ser de 60% (sessenta por cento), equivalente à nota 6,0. 
 

Recuperação 
 

 O aluno que não atingir nota mínima de 6,0 pontos em qualquer um dos componentes 
curriculares no bimestre será convocado para a recuperação paralela no bimestre subsequente, da 
seguinte forma:  
 - Por ocasião da reunião de pais e mestres, os pais serão informados das notas do aluno;  
 - Os conteúdos a serem estudados serão os do bimestre em recuperação;  
 - Ensino Fundamental I e II: Para as disciplinas de Português e Matemática haverá aulas de 
recuperação no período oposto seguidas de uma avaliação de recuperação. Datas e horários a serem 
estabelecidos pelo Colégio. Para as demais disciplinas haverá uma avaliação de recuperação com 
data e horário a ser estabelecido pelo Colégio, devendo o aluno estudar e tirar eventuais dúvidas com 
o professor durante a aula.  
 - Ensino Médio: Haverá uma avaliação de recuperação com data e horário a ser estabelecido 
pelo Colégio, devendo o aluno estudar e esclarecer dúvidas com o professor durante a aula ou 
durante os plantões. 
 - A nota obtida na recuperação será somada à nota final do bimestre em recuperação e 
dividida por dois. O resultado passará a ser a nota bimestral se maior que a anterior. Caso o resultado 
seja menor, manter-se-á a primeira nota.  
 - Caso o aluno do Ensino Médio não atinja o total de 24 pontos após a última recuperação 
bimestral, será submetido à recuperação final antes do Conselho Final. 
 - As atividades de recuperação com aula gerarão ônus no valor de R$ 30,00 por disciplina.                 
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COLÉGIO PARTICIPAÇÃO 
   O melhor é estudar aqui! 

 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 
  

 
 

DICAS DE ESTUDO PARA OS ALUNOS 
 

 

Aluno, não deixe para estudar na véspera das avaliações, faça dos estudos diários 
uma rotina! Assim você terá muitas oportunidades para tirar dúvidas com o seu (ua) professor (a)! 

Há várias formas de estudar. Para lhe auxiliar nesse momento de organizar os 
estudos, listamos 5 dicas essenciais. Confira! 

 
1- Escrever é um ótimo exercício  

Você começa a ler um texto e, aos poucos, os olhos continuam e a mente para de 
acompanhar. Você se dá conta de que perdeu a concentração e volta de novo. Já 
aconteceu?  
Para evitar isso, a dica é estudar escrevendo. Liste tópicos, destaque trechos, etc. 
Quem escreve, entende melhor.  

   
2- Esqueça o computador 

Estamos habituados a digitar – no computador, no tablet e no celular. Para 
estudar, o melhor é escrever à mão. Desligue os aparelhos eletrônicos.  
 

3- Aula dada, aula estudada 
Esse é um lema do Anglo que pode e deve ser aplicado. Revise a matéria que 
aprendeu no mesmo dia, faça exercícios depois da aula e não acumule conteúdo.  
 

4- Aproveite a aula 
É fundamental ouvir o professor, participar e, mais: esclarecer dúvidas. Saia da 
aula entendendo o conteúdo e ficará mais fácil para estudar depois.  
 

5- Organização e tranqüilidade 
Encare seu lugar de estudo como sagrado e deixe-o organizado. Evite ter muito 
papeis e coisas espalhadas pois isso pode fazer você perder tempo depois. 
Silêncio também é necessário.  
  

   
Compartilhe essas dicas com um amigo! 

   
       Bons estudos! 

A Direção                                                                                                                                                           
2018  
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