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INFORMATIVO AOS PAIS E ALUNOS-2015 
Senhores Pais, 
 

Estamos iniciando nosso novo ano letivo. Com muita satisfação recebemos todos os nossos 
alunos. 

Teremos pela frente um trabalho com muito empenho, seriedade, compromisso, garra e 
determinação. 

Para que tenhamos sucesso devemos observar alguns pontos indispensáveis para o bom 
andamento e rendimento escolar. 

PAIS QUE VIEREM À ESCOLA FAVOR SE DIRIGIREM À COORDENAÇÃO – NUNCA À SALA 
DOS FILHOS. 

 

 HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA 
 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. 
Entrada: 7h. 
Saída: 11h30min. 
Obs.: Os 8º e 9 anos terão em dias pré-determinados no horário a 6º aula  
(sairão às 12h10min) 
 1, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio: 
Entrada: 7h. 
Saída: 12h10min. 
 

O aluno deverá chegar alguns minutos antes das 7h. Aquele que chegar atrasado, não assistirá 
à 1ª aula – ficará na biblioteca. Somente será permitida a entrada de alunos fora desse horário, em 
casos especiais, e com autorização da coordenação. MAS ATENÇÃO: o aluno que chegar atrasado 
perde muito conteúdo e explicação da 1ª aula. 

 
 UNIFORME 

Só será permitida a entrada do aluno usando uniforme do colégio (camiseta, agasalho e calça 
preta – comprar na Malharia Aratuska – 3351-2535.) NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE CHINELOS, 
RASTEIRINHAS OU TAMANCOS.  Uso do UNIFORME será obrigatório a partir do dia 02/03/15. 

 
 AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados por meio de trabalhos, testes e provas bimestrais. Os testes e 
trabalhos somarão 5,0 (cinco); provas bimestrais 5,0 (cinco) totalizando 10,0. 

E MUITA ATENÇAO! Alunos que perderem qualquer avaliação (trabalhos, testes ou provas 
bimestrais) terão que pagar pela 2ª CHAMADA. 

 
 SIMULADOS 

Alunos do Ensino Médio terão 4 (quatro) por ano e do 6º ao 9º ano, 2 (dois) (1 por semestre) 
As notas dos simulados são incluídas nas notas dos alunos, conforme distribuição do professor. 

Em dias de Simulado do Anglo o portão será fechado às 7h. O aluno não poderá entrar 
atrasado em nenhuma hipótese. O simulado não é aplicado em outra data. Portanto, se o aluno 
perdeu, seja por que causa for, não fará a prova posteriormente. 

 
 TAREFA DE CASA 

Os alunos têm tarefas regularmente. Essa é a maneira de os alunos fixarem o que entenderam 
nas aulas. Muita atenção nesse item. Muitos alunos não fazem a tarefa de casa ou fazem de qualquer 
maneira. Pedimos a colaboração de vocês, pais, para as tarefas. 



 
 AULAS DE REFORÇO 

Serão à tarde de acordo com o horário pré-estabelecido. O aluno com dificuldade no conteúdo 
deverá comparecer a essas aulas. 

 
 BOLETIM ESCOLAR 

É o meio de os pais acompanharem o rendimento escolar dos filhos. Venham buscar esse 
boletim escolar quando solicitados. Os professores estarão reunidos para conversar com os pais. 

 
 REUNIÕES 

Na entrega de boletins pais e professores estarão em contato direto. 
Compareçam ao Colégio sempre que solicitados ou se sentirem necessidade de algum 

esclarecimento. (Telefones: 3312-3126/3351-2271) Caso haja necessidade, os pais serão 
convocados para atendimento individualizado. Atendimento aos pais à partir de 7h10min até 
11h30min. NÃO HAVERÁ atendimento entre 9h30 até 9h50min. 

 
 AULAS DE EDUCACAO FÍSICA: (A Educação Física é OBRIGATÓRIA) 

Serão à tarde. Só serão dispensados da Educação Física os alunos com atestado médico e/ou 
alunos que moram a mais de 6 km do Colégio. Esses alunos terão provas teóricas de Educação Física. 
Aqueles alunos que fazem qualquer atividade física (basquete, vôlei, natação, etc.) fora da escola, 
deverão trazer nota e frequência em cada bimestre antes do início da 1ª prova bimestral. 

O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO.  
 MENINOS - Comprar na Loja Combate; 
 MENINAS – Malharia Aratuska. 

 
 BIBLIOTECA 

A Escola conta com uma biblioteca para empréstimo de livros. 
Observar a data de devolução dos livros (multa de 2,00 – dois reais – por dia de atraso). 
Os livros perdidos serão repostos. 
 

 SESSÃO CÍVICA 
Encontro da direção, coordenação, professores e alunos. É um encontro de ação de graças e 

de formação cívica. 
 

 CELULAR 
É PROIBIDO NO COLÉGIO (como também notebook, MP3, MP4, Ipodes - APARELHOS 

ELETRÔNICOS). A Escola NÃO SE RESPONSABILIZA por perdas ou danos, se o aluno trouxer. 
Haverá punição para alunos com celular nas dependências da escola. 
 

 MEDIDAS DISCIPLINARES 
Conforme REGIMENTO INTERNO as medidas disciplinares são 2(duas) advertências, 1(uma) 

suspensão ou conforme a gravidade da situação, a expulsão da Unidade de Ensino. Vamos orientar 
nossos filhos, frequentemente para não ofender, xingar, agredir com palavras, quebrar pertences 
alheios, objetos da escola, bater ou esmurrar os amigos, enfim vamos ensiná-los a respeitar para 
serem respeitados. 

 
Sabemos que podemos contar com o apoio da família – essa parceria, entre escola e família, é 

fundamental para o desenvolvimento do aluno. 
 
Atenciosamente, 

 
 

A DIREÇÃO 


