
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS - 2019 

 

Missão  

Contribuir com a formação integral do ser humano pela apropriação de valores em conhecimentos, ampliando sua visão do 

mundo, para que se torne protagonista de sua história. 

 
Visão  

Ser reconhecida como escola Católica de referência por seu trabalho de excelência acadêmica e humana. 

 
Valores  

➢ Anúncio de Jesus Cristo 

➢ Cultura de Paz 

➢ Excelência Acadêmica e Humana 

➢ Responsabilidade Planetária 

➢ Fraternidade e Solidariedade 

➢ Diálogo 

 
Caro Aluno.  

Ao ler este manual, você encontrará informações úteis sobre rotinas importantes do funcionamento da nossa escola. 

Havendo dúvidas, não hesite em consultar a coordenadora do segmento. 

 
I – HORÁRIO DAS AULAS 

Fundamental II: 7h15 às 12h40min - 06 aulas (50min cada aula) 
 
II – ENSINO/APRENDIZAGEM 

 

1 – Horário de entrada/saída: 

Às 7h10min toca o 1º sinal da manhã. Às 7h15min toca o 2º sinal e as aulas começam. Para uma melhor organização do 

estudante no colégio é importante que ele chegue sempre com 05 minutos de antecedência. 

A tolerância, para eventuais atrasos, é de 10 minutos. Caso o atraso ultrapasse os 10 minutos, o(a) estudante entrará 

somente na 2ª aula.  

Os atrasos serão permitidos até 04 (quatro) vezes ao trimestre. Após este limite não será permitida a entrada do estudante 

para as aulas do dia. A entrada após a 2ª aula só é permitida, mediante apresentação de atestado médico. 

Nos casos eventuais de atraso, o estudante deverá dirigir-se à Orientação, onde será encaminhado às atividades 

pertinentes à aula perdida e arcará com o ônus da falta, mesmo que houver justificativa. 

As aulas terminam às 12h40, tolerância de 10 minutos para a saída. 

Informamos que, a partir do 6º ano, é permitido que o aluno saia sozinho do colégio após o término das aulas. Havendo 

objeção, a família deverá comunicar a Orientadora por escrito. 
 

2 – Estudo Diário  

Acreditamos que desenvolver o hábito de estudo em nossos alunos é tão importante quanto o ensino dos conteúdos 

acadêmicos.  Para tal, orientamos que os alunos tenham uma rotina semanal organizada e sistemática. 

Material didático: Pedimos aos pais e/ou responsáveis que participem do processo de organização, reforçando e 

orientando aos filhos(as) que tragam o material para cada aula, de acordo com o horário. Este é um elemento muito importante 

na construção do processo de aprendizagem e evita o transporte de material desnecessário. 
 

3 – Entrega de trabalhos e tarefas de casa 

Todos são obrigatórios e devem ser entregues na data estipulada pelo professor, seguindo os seguintes critérios: 

a) Trabalhos entregues na data estarão concorrendo ao valor integral, previamente ajustado. Para aqueles estudantes 

que não entregarem na data prevista, terá uma segunda oportunidade de entrega, agendada pelo professor.  Neste caso a 

atividade valerá, no máximo, 60% da nota atribuída. 

b) Independente de o aluno ter perdido o prazo de entrega, as atividades deverão ser entregues para o professor da 

disciplina. 

c) Semanalmente, serão informadas, através de mensagens via Classapp, as faltas de realização das tarefas de casa 

durante a semana. Sendo de responsabilidade do estudante fazer a anotação dessas solicitações, na agenda. 



 

4 – Horário para estudos e execução de trabalhos 

Diariamente, das 13h30min às 15h30, os alunos têm autorização para permanecer no colégio, na biblioteca, para a 

realização dos trabalhos escolares em grupo e estudar, desde que, tenha comunicado à Coordenação ou a auxiliar do 

segmento. 
 

5 – Requerimento de avaliações substitutivas 

Em caso de perda de avaliação (exceto Avaliação Acadêmica Sistemática), por motivo justificado, os pais e/ou 

responsáveis devem requerer por escrito a segunda chamada de avaliações, com a Auxiliar do segmento, apresentando cópia 

do atestado médico, ou outra justificativa (neste caso, apenas, uma por trimestre). A avaliação substitutiva ocorrerá em 2 

períodos para os 6ºs anos e em um período, final do trimestre e com todo o conteúdo, para os 7ºs e 8ºs anos. O horário e dia 

da avaliação serão determinados pela Coordenação e comunicado para o estudante. O requerimento deverá ser feito em cinco 

dias úteis a contar do dia em que o aluno volte à aula. 
 

O requerimento será deferido após análise dos motivos amparados por lei de perda da mesma. Para cada avaliação será 

cobrado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser pago diretamente com a Auxiliar do curso. 
 

6 – Uniforme 

O uso do uniforme escolar é obrigatório para a frequência das aulas e demais atividades do colégio, inclusive nas 

atividades realizadas no turno inverso. Não serão aceitos uniformes fora do padrão estabelecido e nem adaptações pessoais 

que descaracterizem as peças. Reforçamos que não é recomendado e nem permitido o uso de chinelos ou calçados com 

saltos altos.  
Nas aulas de educação física o uso do tênis é obrigatório. 

Pedimos ainda, que os agasalhos sejam identificados com nome e série do aluno. 
 

7 – Dispensas 

Durante o período de aula, provas ou recuperação, o estudante só pode se retirar do Colégio mediante autorização dos 

pais e responsável, inclusive no turno inverso, seja por escrito ou por telefone junto à Coordenadora ou auxiliar do segmento. 

Dispensa Educação Física: Caso o aluno não possa realizar as aulas práticas por motivo de saúde, favor apresentar 

atestado médico ou comunicado assinado pelo responsável, o mesmo será orientado a realizar atividades teóricas. 
 

8 – Celular 

Durante as aulas, o aparelho deverá permanecer desligado dentro da mochila, caso contrário, será recolhido pelo 

professor e encaminhado à Orientação. O mesmo só será devolvido após contato do responsável. O aluno poderá usar o 

celular na hora do intervalo e na saída. 

É de responsabilidade do aluno, os cuidados com qualquer eletrônico que trouxer para o colégio. 
 

9- Medicação 

Informamos que o colégio não tem medicamentos disponíveis, pois não é autorizado a medicar os alunos. No caso de uma 

necessidade emergencial a família será comunicada para que as devidas providências sejam tomadas. 
 

10 – Informática  

a) Impressões  

Enviar o documento a ser impresso por e-mail para: informatica2@avemaria.g12.br e por segurança, ter também no pen-

drive.  Para agilizar o atendimento, não será permitido acessar e-mails particulares para impressões de arquivos. Retirar no 

horário de intervalo, 9h45min às 10h, ou após a última aula. 
 

b) Agendamento para estudantes (individual ou em grupo) 

Exclusivo para pesquisa e trabalhos. Antecedência mínima de 1 (um) dia, estando sujeito a disponibilidade de horário. 
 

III - PROCESSO AVALIATIVO 

1. Avaliações 

A sistemática pretende avaliar de forma contínua os conteúdos e conceitos ministrados.  

As avaliações são agendadas pelo Coordenação, em parceria com o professor, e realizadas em sala de aula, aos seus 

cuidados. 
 

2. Composição das notas 

A média trimestral para a promoção é 6,0(seis), expressas em notas, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) e graduadas por 

décimos. 

Composição da média será o resultado da média das avaliações realizadas, em cada componente curricular, 

acrescentando a bonificação referente ao resultado obtido na Avaliação Acadêmica Sistemática, no 2º e 3º trimestre. 
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Para as disciplinas com uma aula semanal (Ensino Religioso, Filosofia e Espanhol) 
Serão 2 (duas) avaliações no trimestre, sendo, necessariamente, uma no formato prova escrita e a outra, denominada 

Avaliação Processual (Av P), em outro instrumento avaliativo como, por exemplo: trabalho, listas de exercícios, relatórios e 

tarefas de casa. 

Importante: novos pesos.  

 Av 1 – Peso 7 

 Av P - Peso 3 

 
Para as demais disciplinas com 2 ou mais aulas semanais: 
Serão 3 (três) avaliações no trimestre, sendo, necessariamente, duas no formato prova escrita e a terceira, denominada 

Avaliação Processual (Av P), poderá ser outro instrumento avaliativo como, por exemplo: trabalho, média de listas de 

exercícios, relatórios e tarefas de casa. 

Importante: novos pesos.  

 Av 1 – Peso 3 

 Av 2 – Peso 5 

 Av P - Peso 2 
 

3. Correção das avaliações 

Todas as avaliações dos estudantes são entregues corrigidas pelos professores aos estudantes em sala de aula, no prazo 

máximo de 2 semanas, com as devidas orientações didáticas. 

Após a sua entrega fica sob a responsabilidade do estudante, que deve guardá-las e utilizá-las como ferramenta de 

estudos e aprendizado. 

Notas parciais: O responsável poderá ter acesso às notas parciais no ambiente da Gestão Acadêmica. No site do colégio, 

será disponibilizado um tutorial com informações de como acessar esse ambiente. 
 

4. Avaliação Acadêmica Sistemática 

Importante avaliativa de aprendizagem que comporá a média trimestral do 2º e 3º trimestres, através de bonificação, 

dependendo do número de acertos. É realizada duas vezes ao ano, sempre aos sábados. 

Segue abaixo o cronograma da realização das avaliações acadêmica sistemática: 

1ª Avaliações Acadêmicas Sistemática: 
6º, 7º e 8º anos – 18/05  

 
2ª Avaliações Acadêmicas Sistemática: 

6º, 7º e 8º anos – 19/10  
 

Após a aplicação das Avaliações, escola, professores e alunos recebem um relatório-diagnóstico, no qual são apontados 

os aspectos a serem desenvolvidos, bem como uma análise comparativa entre todos os participantes. 
 

5. Recuperação 

A recuperação de estudos, conforme legislação, ocorrerá de forma contínua durante o processo de ensino aprendizagem. 

Conforme for sendo detectado que o estudante não se apropriou de um conceito dado, o professor retoma e orienta um estudo 

complementar (listas de exercícios, trabalhos, resumos, etc.). O resgate de conteúdo refletirá automaticamente na melhoria 

das notas posteriores. A recuperação paralela, se necessário, ocorrerá ao final de cada trimestre no contra período, com uma 

avaliação de recuperação tendo o conteúdo cumulativo. 
 

Composição da recuperação: 

Presença obrigatória na aula de recuperação, conforme convocação do professor ou da Coordenação. 

Todo o estudante que obtém a média trimestral inferior a 6,0 (seis) está automaticamente convocado para a aula de 

recuperação no componente curricular. 

Realização das atividades propostas pelo professor ao longo do trimestre e no processo da recuperação. 

Realização de uma prova, conforme orientação e encaminhamento do professor, no final do trimestre e após participação 

nas demais propostas de recuperação ao longo do trimestre. 

Os resultados obtidos pelo processo de recuperação permitirão ao estudante o resultado máximo da média 6,0 (seis) no 

final do trimestre. 

 

Cronograma das recuperações dos trimestres em 2018 

 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Aulas de recuperação 02 a 09/05  02 a 09/09  02 a 05/12  

Avaliações Recuperação 09 a 14/05  10 a 13/09  06, 09 e 10/12  

 

 



VI – AMBIENTES VIRTUAIS 

Além da infraestrutura e das atividades pedagógicas realizadas em sala e no colégio, os alunos e as famílias dispõem de 

diversos Ambientes Virtuais que podem ser acessados a partir do site do colégio. São ferramentas que enriquecem as 

atividades cotidianas e facilitam a obtenção de informações. 

 

 

 

IV – ATIVIDADES E EVENTOS ESPECIAIS 
 

a) Estudo do meio 

Desenvolvemos o Projeto Estudo do Meio, saída pedagógica interdisciplinar, onde os alunos têm a oportunidade de 

vivenciar atividades variadas em um ambiente propício, aprendendo conteúdos pedagógicos de uma forma lúdica e social. 

Sabemos que o aprendizado acontece em muitos espaços e tempo diferenciados.  

Todas as séries sairão ao longo do ano letivo para a realização de estudo do meio. Tais saídas pedagógicas serão 

comunicadas aos responsáveis com antecedência. 
 

b) Integração das Famílias 

A integração é o elemento primordial para a construção do processo educativo. O Colégio busca a contínua parceria com 

as famílias dos estudantes. Reuniões, simpósios, palestras, encontros pedagógicos e eventos de lazer estão entre as ações 

realizadas durante o ano. 
 

c) Atividades  

Olimpíadas Esporte, Olímpiadas de Matemática, Noite de talentos, Semana do jovem e do Adolescente, Concurso de 

Redação, Manhã esportiva, Projeto Informática (alunos 6ºs anos). 

 

 



VI – ATENDIMENTO AOS PAIS 

Deve ser realizado sempre mediante agendamento de entrevista, no turno da manhã, caso não haja necessidade de 

atendimento imediato. 

O ClassApp é, nosso principal canal de comunicação. Por meio dele, as famílias terão na palma da mão, acesso às 

informações, circulares, notícias, além de poderem entrar em contato com alguns funcionários e setores do colégio.  

 

Coordenadora Pedagógica e Orientadora Educacional : Wania Polito: fundamental2@avemaria.g12.br 

Auxiliar do curso: Vivian Amarilla: auxiliar.fund2@avemaria.g12.br  
 

Horário de Atendimento:  

Secretaria/Tesouraria: 2ª a 6ª-feira, 7h às 17h. 

E-mail: Secretaria: secretaria@avemaria.g12.br 
Tesouraria: tesouraria@avemaria.g12.br 

 

 

Desejamos a você um ótimo ano! 
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