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Prezados pais,
Este guia apresenta informações e
orientações necessárias à organização da
rotina escolar dos estudantes. Consideramos
importante a leitura atenciosa juntamente
com seus filhos das normas, práticas e
recomendações deste documento.
Ficamos à disposição para quaisquer
esclarecimentos e desejamos um bom ano
a todos!

HORÁRIOS DE AULA
Horário de entrada e saída dos
Alunos
6º ao 8º ano – 2ªf à 6ªf - 7h às 11:55h
9º ano – 2ªf – 7h às 12:35h
9º ano – 3ªf à 6ªf – 7h às 11:55h
Ensino Médio - 7h às 13:10
Ensino Médio (3º ano) – 3ªf - 14h10 às
17h
O acesso e saída da escola será sempre
pelo portão principal.
Após esse horário, os portões serão
fechados e , na saída, recomendamos que,
enquanto aguardam os pais, os estudantes
permaneçam próximo a portaria ou no
interior da escola.
Os pais devem aguardar pelos filhos
no portão de entrada. Contamos com
a colaboração de todos para que seja
observada a pontualidade nos horários.
SAÍDAS ANTECIPADAS
Saídas
antecipadas
somente
serão
permitidas mediante prévio comunicado
dos pais ou responsáveis, por escrito ou
pessoalmente.
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Atrasos
A tolerância permitida para atrasos é de até
10 minutos e somente em caso excepcionais.
Após este período, o estudante deve
aguardar o início da segunda aula.

Faltas
Se o aluno faltar por motivos particulares,
será de sua responsabilidade, recuperar o
conteúdo perdido nesse período. Viagens
durante o período letivo devem ser evitadas.
No caso da falta ocorrer em dia de prova
mensal ou trimestral, a mesma deverá ser
imediatamente requerida na secretaria,
após o retorno à escola e pagamento de
taxa, para agendamento de nova data.
Em faltas motivadas por problema de saúde,
a cobrança da taxa será suspensa mediante
a apresentação de atestado médico.

Uso do Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório em todas as
atividades escolares.
É importante a cooperação dos pais para
que o aluno compareça uniformizado, de
acordo com as normas estabelecidas.
Recomenda –se o uso de tênis, pois oferece
maior segurança e conforto. Não é permitido
o uso de chinelos e , em casos excepcionais
(pés machucados) os pais devem comunicar
à escola.
Camiseta cobrindo o cós da calça; calça
jeans azul ou preta , bermuda de microfibra
ou jeans, na altura dos joelhos.
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Para as alunas do 6º e 7º ano está liberado
o uso de short saia.
É permitido usar calça de moletom azul
marinho (lisa) sem o logotipo do Liceu.
Não serão permitidas alterações ou
customizações na camiseta (cortes e
rasgos) e peças de tamanho menor do que
o manequim da(o) estudante.
Nos dias de frio intenso, poderá ser usado
um casaco mais quente, (cor neutra) sobre
a camiseta e o moletom.
Para evitar perdas e extravios, todas as
peças de uniforme deve ser identificadas
com o nome do aluno de forma visível.

Seguem confecções que
comercializam nosso
Uniforme:
Confecções Borges
Av. Manoel Conceição, 907/927 ∙ Vl Rezende
Fone: 3371-7099
MS Uniformes
Av. Manoel Conceição, 805 ∙ Vl Rezende
Fone: 3413-7319
Unisport
Rua Boa Morte, 1622 ∙ Centro
Fone: 3432-6599

Objetos não Pedagógicos na
Escola
O aluno não deve trazer nem utilizar nas
dependências
da escola, quaisquer objetos de valor
ou alheio as atividades pedagógicas. O
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empréstimo, perda ou extravio desses bens
será de inteira responsabilidade do aluno,
eximindo-se a escola de qualquer obrigação
de indenização ou reparação em caso de
perda ou extravio.
O aluno não deve manusear equipamentos
eletrônicos e similares durante as aulas. Na
reincidência, o equipamento será retirado
pela Coordenação, sendo entregue somente
aos pais e/ou responsáveis.

Achados e Perdidos
Cabe ao estudante identificar seus materiais
escolares e pertences pessoais. Se forem
esquecidos em sala de aula ou no pátio, serão
recolhidos e guardados por funcionários
na portaria, devendo ser procurados no
horários da entrada, intervalos ou saída.
Após seis meses, os objetos que não forem
procurados serão encaminhados
para
doação.

Lanche
O alunos poderá trazer seu lanche de casa
ou adquiri-lo na cantina. A orientação é que
o lanche trazido de casa seja saudável.

Permanência do Aluno na
Escola
A escola não
se responsabiliza pelo
atendimento aos alunos fora do horário
regular das aulas, exceto se estiverem
desenvolvendo atividades programadas
pela escola. Nos demais casos, solicitamos
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às famílias que evitem permanência
prolongada, antes ou ao final das aulas,
dentro do ambiente escolar.

Ficha de Informações
No ato da matrícula ( ou renovação),
os responsáveis devem fornecer dados
sobre a saúde do(a) aluno(a). Qualquer
modificação importante ocorrida durante
o ano, comunicar a escola através da
coordenação.

SAÚDE E BEM ESTAR
Emergências

HELPMÓVEL
Pensando no bem estar e segurança dos
nossos alunos, o Liceu conta com o serviço
de Helpmóvel, que disponibiliza transporte
e atendimento médico especializado 24
horas por dia.
Em caso de acidentes em que seja
necessário acionar esse atendimento, a
escola entrará em contato com os pais e,
caso não sejam localizados, contataremos
as indicações da ficha de informações do
estudante.
A assepsia de ferimentos leves será feita na
escola.

MEDICAMENTOS
Por medidas de segurança, a escola não
ministra qualquer tipo
de medicamento
aos estudantes. Portanto, solicitamos aos
pais que organizem os horários para que a
medicação seja dada no período em que o
aluno não estiver na escola.
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Casos Especiais
Em casos de problemas crônicos de saúde
ou tratamento médico, a escola deve receber
atestado médico e orientações detalhadas
quanto aos
procedimentos, inclusive
autorizando a frequência do estudante nas
atividades escolares diárias.

Doenças Infectocontagiosas
Os casos de doenças infectocontagiosas
devem ser imediatamente comunicados
à escola. Se o aluno apresentar sintomas
durante as aulas, os
pais serão
avisados para que venham buscá-lo. O
aluno só poderá retornar às aulas mediante
apresentação de atestado com alta médica.

Alunos impossibilitados
de participar de Atividades
Físicas
Caso o aluno apresente problema de saúde
que o impeça de praticar atividades nas
aulas de Educação Física ou no intervalo, é
necessária a apresentação de um atestado
médico para que as faltas sejam justificadas.
Para o retorno às atividades, também é
necessário apresentação de atestado com
alta médica.
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ATUALIZAÇÃO
DE ENDEREÇOS
E TELEFONES
É de responsabilidade dos pais a
atualização de endereços, telefones, nomes
e referências de que a escola deve dispor.
Sempre que houver alguma alteração de
telefones ou endereço, a secretaria deverá
ser informada. A comunicação poderá ser
feita pessoalmente ou através do portal do
aluno.

ORIENTAÇÕES DE
ESTUDO
Lições de Casa
As tarefas e lições de casa devem ser
encaradas como parte importante do
trabalho escolar e indispensáveis ao
processo de aprendizagem. As tarefas
solicitadas podem ser acompanhadas
através do IsCool, agenda física e/ou pelo
portal do aluno.
As atividades favorecem o aprofundamento
dos estudos, devendo ser efetivamente
realizadas com empenho e dedicação. Para
as aulas, os estudantes devem:
• Trazer todos os materiais diariamente;
• Dedicar-se às atividades de aula com
interesse, concentração e motivação;
• Acompanhar atentamente as correções,
o que possibilitará a regulação do
desempenho acadêmico;
• Procurar sanar suas dúvidas durante as
aulas, evitando que se acumulem;
• Anotar no caderno as tarefas não realizadas
e perdidas.
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• Levar diariamente o material necessário
para fazer as lições de casa.
• Respeitar os professores e colegas
e sobretudo, contribuir para o bom
desenvolvimento das aulas.
O material escolar, eventualmente esquecido
pelo aluno na escola, só poderá ser resgatado
no horário normal de funcionamento da
escola. Essa medida visa desenvolver o
senso de responsabilidade em relação ao
material escolar .

Atividades Culturais
Durante o ano letivo, além das atividades
realizadas no período escolar, a escola
planejará aulas de estudos do meio, as quais
complementarão o trabalho pedagógico
realizado em sala de aula.
A participação e envolvimento dos
estudantes nessas atividades, também
comporão
a sua avaliação formativa,
resultando em aprendizagens significativas.
A escola é o espaço de interação, limites;
portanto requer d
efinidos nos papéis
sociais. Obedecer às regras estabelecidas
para essa convivência é fundamental, pois
o respeito as mesmas favorece relações
harmoniosas, a organização e o êxito da
proposta pegagógica.
O descumprimento as normas de convivência
ou ações de incivilidade e indisciplina serão
passíveis de advertências verbais escritas,
de acordo com a gravidade dos casos.

GUIA DE ORIENTAÇÕES
ENSINO FUNDAMENTAL II E ENSINO MÉDIO
Advertências
De acordo com o Regimento Escolar, é
aplicada Advertência Verbal Escrita nos
seguintes casos:
• Agressão física ou verbal grave;
• Reincidência de atitudes inadequadas,
mesmo após orientado verbalmente.
• Práticas de Bullying e qualquer forma de
humilhação, discriminação e preconceito.
O termo de advertência deverá ser devolvido
à Coordenação, depois de assinado pelos
pais e no dia seguinte ao ocorrido. Em casos
mais graves ou reincidentes, os pais serão
convocados a comparecer à escola.

Danos ao Patrimônio
O aluno que danificar por livre e espontânea
vontade qualquer patrimônio da escola,
receberá uma advertência por escrito e
a família será comunicada por imediato
para ressarcimento do bem ou reparos
necessários. Em caso de reincidência, além
da advertência e pagamento dos danos, o
aluno será suspenso e perderá o desconto
na mensalidade (se houver).

Avaliação
A avaliação é parte integrante do processo
de ensino e aprendizagem. Tem caráter
formativo, contínuo e processual. Através
de propostas de estratégias e instrumentos
avaliativos, diferenciados consideram-se os
diversos estilos de aprendizagem.
Os resultados obtidos permitem análise
tanto do desempenho do estudante quanto
da prática docente , favorecendo um
redirecionamento das ações pedagógicas.
Além disso, a avaliação abrange observação
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a supervisão sistemática das atividades
dos alunos, por meio do acompanhamento
diário, utilizando recursos e estratégias
diversificadas e selecionadas de acordo
com os objetivos propostos.

Boletim
O fechamento das notas e os conceitos
finais expressos no boletim são resultados
trimestral de um processo que considera:
• Avaliações parciais;
• Trabalhos individuais e em grupo;
• Efetiva participação e envolvimento tanto
nas aulas quanto nas atividades extraclasse.

1) ATENDIMENTO AOS
PAIS
Durante o ano, pais ou responsáveis
poderão solicitar reunião com a
Coordenação ou a Direção, sempre que
houver necessidade. Em outros casos,
também podem ser convocados pela
Coordenação/ Direção.
Dúvidas de caráter pedagógico deverão ser
encaminhadas primeiramente aos próprios
professores e, somente num segundo
momento,
à
Coordenação,
quando
necessário.
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Organização do Trânsito na
entrada e saida da Escola
Para maior agilidade e segurança, pedimos
aos motoristas a gentileza do respeito
às normas de
trânsito. Desta forma
recomendamos:
• Não formar fila dupla;
• Não estacionar em cima das faixas de
segurança;
Ao estacionar do lado direito da avenida para
embarque e desembarque, os estudantes
devem seguir pela calçada e atravessar
pela faixa de pedestre.
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