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Querido aluno, seja bem-vindo ao ano letivo de 2019
Educar a mente e o coração continua sendo o nosso diferencial.
Acreditamos que os valores josefinos que humanizaram gerações continuam
sendo uma referência na comunidade do Portão e na cidade de Curitiba.
O Colégio Bagozzi deseja a todos que a escola seja um espaço de
partilha, construção do conhecimento e crescimento pessoal. Juntos, vamos
trabalhar em prol da solidariedade e do bem comum, tendo como meta fazer
deste mundo um lugar melhor, mais amigo e mais fraterno.
O Manual do Aluno é um material que orienta sobre as atividades do
cotidiano escolar. Acompanhe as notícias das atividades desenvolvidas no
Colégio através do site www.bagozzi.edu.br e na nossa Fanpage no Facebook
www.facebook.com/colegiobagozzi.
Ficamos felizes por escolher o Colégio Pe. João Bagozzi.
Equipe Pedagógica
Identidade do Colégio
O Colégio Padre João Bagozzi é uma escola católica. Na fidelidade ao
Evangelho e à Igreja, se propõe a educar o aluno segundo os princípios cristãos,
orientando-os na sua realização integral como ser consciente do seu papel na
sociedade, agente da sua história e colaborador de Deus para a construção de
um mundo melhor.
Nossa filosofia se baseia em uma educação integrada, onde tem particular
importância as relações humanas, a busca sincera da verdade, o ensino de
qualidade e a visão cristã do mundo.
Assim, o Colégio
Bagozzi se propõe a colaborar com a família na educação dos alunos, integrando
fé e vida, cultura e Evangelho, inteligência, corpo e alma.
Visão
Ser uma Instituição comprometida com a vida, com a promoção humana e com
a construção da civilização de amor por meio de ótica cristã.
Missão
Educar para o desenvolvimento integral do ser humano, de forma sustentável e
comprometida com a vida e a sociedade.
Valores
O trabalho educativo do Colégio Padre João Bagozzi está alicerçado num vasto
conjunto de princípios que encontram suas fontes no evangelho de Jesus Cristo.
É por esta razão que ao projeto pedagógico agregamos os valores básicos da
nossa Família Josefina – Marelliana:
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•

Abertura a Deus como fonte de humanização;

•

Cultivo do sentido de pertença e presença;

•

Valorização da dignidade humana;

•

Atenção à família e sensibilidade social.

Os momentos de espiritualidade devem ser tratados com seriedade,
respeito e participação.

Níveis de Ensino:
•
•
•
•

Educação Infantil
Ensino Fundamental – anos iniciais.
Ensino Fundamental – anos finais.
Ensino Médio, Pré-Vestibular/Cursinho.
Organização Administrativa - Pedagógica

•

Superintendência: Padre José Antonio Bertolin OSJ

•

Direção Geral e Educacional: Prof.ª Angela Silvana Basso

•

Vice- Direção Educacional: Padre José Alves de Melo Neto OSJ

•

Coordenação Administrativa: Paulo Parabocz

O Colégio também coloca à disposição dos pais e alunos uma equipe de
Coordenação e Orientação por segmento de ensino, que desenvolve um
trabalho preventivo e de acompanhamento em diferentes aspectos do processo
escolar.
Equipe Pedagógica:
Centro de Educação Infantil Bagozzi Kids
• Coordenação Pedagógica: Thaís Kuzma - thais@bagozzi.edu.br
• Orientação Pedagógica: Silvana B. da Costa – silvana@bagozzi.edu.br
• Assessora Pedagógica: Giovanna Paulino giovanna.paulino@bagozzi.edu.br
Sede própria na Rua Luiz Parigot de Souza, 813
Ensino Fundamental - Anos Iniciais
• Coordenação Pedagógica: Josiane Miranda - josiane@bagozzi.edu.br

4

• Orientação Pedagógica
1º, 2º, 3º ano e Integral: Luana Ducci – luana@bagozzi.edu.br
4º, 5º ano e Integral: Márcia Pereira – marcia.pereira@bagozzi.edu.br
• Assessora Pedagógica: Giovanna Paulino –
giovanna.paulino@bagozzi.edu.br
Ensino Fundamental – Anos Finais
• Coordenação Pedagógica: Luciana Veneri – luciana@bagozzi.edu.br
• Orientação Pedagógica
6º, 7º e 8º: Tânia Moretão - tania.raquel@bagozzi.edu.br
• Assessor Pedagógico: Rouglas Fernandes
rouglas.fernandes@bagozzi.edu.br
9º ano (EF II), Ensino Médio, Pré- Vestibular/Cursinho
• Coordenação Pedagógica: Carla Gomez – carla@bagozzi.edu.br
• Orientação Pedagógica: Marcia Karas – marcia.karas@bagozzi.edu.br
• Assessor Pedagógico: Rouglas Fernandes –
rouglas.fernandes@bagozzi.edu.br
Ensino Fundamental – Anos Finais, Médio, Pré-Vestibular/Cursinho
• Orientação Pedagógica Disciplinar: Simone Rudniki simone@bagozzi.edu.br
Departamento de Esportes
• Coordenação: Prof. Augusto Sofiatti - augusto@bagozzi.edu.br
Pastoral Educacional Bagozziana – PEB
A Pastoral Educacional Bagozzi tem como finalidade promover ações concretas
de formação para os diversos segmentos do nosso colégio. De maneira especial
com os alunos, pais e comunidade educativa por meio de atividades tais como:
acampamentos, acantonamentos, missas, campanhas, confissões, festividades
religiosas, semanas temáticas, com o intuito de fomentar todo o sentido social
da evangelização e aproximar nossos alunos em uma relação estreita com Deus,
com o próximo e consigo mesmo.
• Coordenação: Fernanda Mazzolli - pastoral@bagozzi.edu.br
Biblioteca
A biblioteca está aberta a todos os alunos, professores e funcionários. Seu
objetivo é disponibilizar informações, incentivar a leitura e auxiliar na realização
de pesquisas escolares. O aluno poderá vir no contraturno realizar trabalhos
desde que com a autorização da sua Orientadora pedagógica para a entrada na
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mesma. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 7h35min às
18h50min.
Contato: biblioteca@bagozzi.edu.br
Primeiros Socorros
Este serviço possui profissionais na área de enfermagem para prestar o primeiro
atendimento, quando necessário. Possuímos convênio com a Plus Santé em
casos de emergência.
Contato: primeirossocorros@bagozzi.edu.br
Cantina
Terceirizada pela Empresa Nutritiba com alimentação balanceada.
Horário de atendimento: de segunda a sábado.
Será oferecido aos alunos e familiares desde lanches até refeições.
Horário de funcionamento: 8h às 21h
Contato: nutritiba@nutritiba.com.br
Comunicação família e escola
A comunicação entre família e escola se dará por meio de circulares,
informativos impressos e on-line (site, e-mail e whatsapp), editais e
comunicados, de segunda a sexta-feira, durante o horário de aula.
O atendimento presencial será realizado nas dependências do Colégio,
mediante prévio agendamento com o setor responsável.
Reuniões para discutir rendimento escolar devem ser solicitadas pelo
responsável, sendo analisadas previamente pela equipe pedagógica.
Observação: Para manter o bom andamento do cotidiano escolar, nos horários
de entrada e saída, a equipe pedagógica e os professores regentes não poderão
atender os pais/responsáveis, uma vez que estarão envolvidos na organização
da rotina escolar.

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA
O acesso às dependências do Colégio será mediante a apresentação da
carteirinha de acordo com os seguintes horários:
* Bagozzi Kids
Abertura: 7h
Início das aulas: 8h
Término das aulas 12h – Plantão até às 12h30

Abertura do portão: 13h
Início das aulas: 13h20
Término das aulas 17h50 – Plantão até às 18h30
Fechamento: 19h
* Colégio Bagozzi – Fundamental – Anos Iniciais
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Abertura: 7h
Início das aulas: 7h20
Término das aulas 11h50 - Plantão até às 12h30
Abertura do portão: 13h
Início das aulas: 13h20
Término das aulas 17h50 – Plantão até às 18h30
Fechamento: 19h
* Colégio Bagozzi – Fundamental – Anos Finais
6º ao 8º
Abertura: 7h
Início das aulas: 7h20
Término das aulas: 12h10
Início das aulas: 13h20
Término das aulas: 18h10
9º
Abertura: 7h
Início das aulas: 7h20
Término das aulas: 2ª/4ª/5ª/6ª 12h10, terça-feira 12h55.
Início das aulas: 13h20
Término das aulas: 2ª/4ª/5ª/6ª 18h10, terça-feira 18h55.
* Colégio Bagozzi – Ensino Médio, Pré-Vestibular/ Cursinho
Abertura: 7h
Início das aulas: 7h20
Término das aulas 12h55
Terça-feira e Quinta-feira
Início das aulas: 14h05
Término das aulas 18h10
Sábado – 3ª série pré-vestibular/cursinho
Início das aulas: 8h05
Término das aulas 12h10

Agenda
Distribuída aos alunos, é um dos meios para promover a comunicação entre
família e colégio. Tem como objetivo auxiliar o aluno a se organizar melhor
quanto aos seus compromissos diários.
Nela, são registrados os compromissos pedagógicos do aluno como tarefas de
casa, indicação de estudo, trabalhos, entre outros, sendo importante o
acompanhamento diário do responsável.
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Observações importantes:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

É de uso obrigatório, portar agenda diariamente no período da atividade
escolar;
O aluno não poderá descaracterizar a agenda escolar, colando figuras ou
desenhando na capa e ou folhas internas;
O aluno não poderá usar agenda para controle de atividades sociais
(
festas, aniversários, etc).
Em caso de perda, deverá ser adquirida outra agenda mediante
pagamento no setor financeiro.
A correspondência virtual (e-mail) é mais uma ferramenta colocada à
disposição, para facilitar o processo de comunicação colégio/família.
Todavia, não substitui o comunicado via agenda.
É obrigação dos pais e/ou responsáveis acompanhar as atividades
escolares diariamente, vistando e respondendo aos comunicados
enviados via agenda.
O aluno deverá cuidar de sua Agenda Escolar durante todo o ano letivo,
sem retirar folhas e trazendo-a diariamente para o Colégio com as
anotações devidas, bem como entregar aos pais, com pontualidade, os
informativos enviados pelo Colégio;
Toda e qualquer atividade extraclasse, como passeios, excursões, jogos
e demais eventos, que envolvam o nome do Colégio, serão organizadas
e comunicadas via agenda Escolar.
É obrigação do aluno realizar suas tarefas de casa, no intuito de revisar
seus conhecimentos e melhorar seu aproveitamento escolar.

Portal Educacional Bagozzi – aluno on-line
O Portal Educacional visa auxiliar os alunos, pais, professores e escola em
diversas atividades relacionadas ao dia a dia educacional. Pode ser acessado
pelo endereço eletrônico www.bagozzi.edu.br, bastando fornecer o login e a
senha que serão entregues no início do ano letivo.
Positivo On: Comunicação para alunos e professores (acesso para
aprendizagem/conhecimento), bem como aos pais. (informativos do colégio e
consultas ao Calendário Escolar). OBS: Sobre login e senha, verificar com as
orientadoras pedagógicas.

Tecnologia Educacional
Todas as salas de aula estão equipadas com multimídia, favorecendo a interação
com o processo de ensino e aprendizagem, além de laboratório móvel, onde os
alunos poderão fazer uso de tablets e laboratório fixo para suporte pedagógico
das aulas.
Achados e Perdidos
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Este setor guarda, durante um determinado período, os materiais encontrados
nas dependências do Colégio. O acesso dos pais/responsáveis é feito com
acompanhamento de um funcionário da instituição e deve ser previamente
solicitado.
Ética na Internet
A tecnologia da informação não deve ser utilizada para prejudicar ou ofender
pessoas ou instituições. O cyberbullying envolvendo colegas ou educadores é
proibido. Por isso orientamos que as famílias acompanhem o uso dos recursos
da internet, para não responder civil e criminalmente por danos provocados.
Parceria com o Positivo e o Intituto Start/ Ética Digital (Dra Patrícia Peck)
Celulares/ Aparelhos eletrônicos particulares
É proibido ao aluno fazer uso ou manuseio de celulares e/ou aparelhos
eletrônicos, durante as aulas ou outras atividades escolares. (Lei Estadual nº
18.118/2014 - Proíbe o uso de qualquer tipo de aparelhos/equipamentos
eletrônicos durante o horário de aulas nos estabelecimentos de educação de
ensino fundamental e médio no Estado do Paraná). Em caso de
descumprimento, o aluno será encaminhado à Orientação Pedagógica,
juntamente com o aparelho e serão tomadas as medidas previstas em nosso
regimento. Em caso de perda ou dano, a escola não se responsabiliza pelo
extravio destes objetos. O manuseio destes objetos durante as avaliações as
anulará sem a possibilidade de qualquer atividade substituta.
Importante: O uso dos tablets em sala de aula será permitido apenas como
ferramenta pedagógica, sendo este aparelho disponibilizado pelo professor.
Não será permitido o uso de caixas de som no pátio.
Boletim escolar
Trimestralmente, o Colégio disponibiliza as notas por meio do Portal Educacional
conforme data que consta no calendário escolar. Ele poderá ser consultado pela
internet, no endereço eletrônico www.bagozzi.edu.br, bastando fornecer o login
e a senha que serão entregues no início do ano letivo.
Sistema de Avaliação
No segmento da Educação Infantil a avaliação é feita por meio de portfólio
e parecer descritivo anualmente.
No 1º ano do ensino Fundamental – anos finais, a avaliação é formativa,
cumulativa e contínua feita por meio de registro das atividades pedagógicas e
pelo parecer
descritivo, embasado nas competências e habilidades desenvolvidas
trimestralmente.
A partir do 2º ano do Ensino Fundamental- anos iniciais, Ensino
Fundamental – anos finais, Ensino Médio, o professor utilizará de atividades
diversificadas, além de outros recursos necessários que permitam seu
acompanhamento no processo da aprendizagem.
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•

A avaliação da aprendizagem é realizada trimestralmente, sendo
calculada a média seguindo os critérios:

•

Nota 1 - Atividades avaliativas valor 3,0.

•

Nota 2 - Trabalhos e avaliações valor 7,0

•

Nota 3 - Avaliação Trimestral valor 10,0

•

Média Trimestral = N1 + N2 + N3 ≥ 7,0
2
Recuperação de Conteúdo
A recuperação de conteúdos acontecerá trimestralmente no decorrer do período
letivo, antecedendo a Avaliação Trimestral.
•

•
•

•

•

Aulas de Assistência (4º ano ao Ensino Médio): O aluno será
convocado para aulas em contraturno, em horário preestabelecido,
sempre que necessitar tirar dúvidas. Haverá acompanhamento da
presença via agenda.
Aulas de Assistência (1º. 2º e 3º anos): Acontecerá de forma paralela.
Recuperação Anual: Ao final do ano letivo, o aluno que não totalizar 21,0
(vinte e um) pontos, ou seja, tiver média anual inferior a 7,0 (sete), terá
direito a uma avaliação de recuperação final com conteúdos relevantes
de cada trimestre. Esta avaliação terá valor 10,0 (dez). Após a realização
da avaliação de recuperação final, a média final para a aprovação será
6,0 (seis) em cada disciplina.
A média final (para os alunos que realizarem a avaliação de Recuperação
Anual) será calculada aplicando-se a seguinte fórmula: (Média Anual +
Prova de Recuperação Final) /2 = 6,0 ou valor superior.
Cabe ao conselho de classe decidir sobre a aprovação ou reprovação de
alunos em situações especiais ou limítrofes. O resultado final será
divulgado após o Conselho de Classe.

Aniversários
Não é permitida a comemoração de aniversários nas nossas dependências.
Manifestações que envolvam “brincadeiras constrangedoras” ou agressões aos
aniversariantes serão consideradas atos de indisciplina e as medidas devidas
serão aplicadas.

Uso do uniforme
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Conforme as normas contidas no Regimento Escolar o uso do uniforme é
obrigatório em todas as atividades escolares, inclusive aulas de reforço, provas
de 2ª chamada, recuperação final, e atividades extraclasse realizadas no
contraturno.
Para maior segurança do aluno, o uso do tênis com solado de borracha é
obrigatório, não sendo permitido o uso de sandálias, chinelos, e sapatilhas.
• Não é permitido o uso de camisetas de times de futebol.
• Não será admitido o uso de outro traje que não seja integrante do uniforme
nem a descaracterização deste.
• O aluno é responsável pelo seu uniforme. É de fundamental importância
e de responsabilidade dos pais que todas as peças do uniforme sejam
identificadas com o nome completo do aluno.
• O uso do boné não é permitido dentro das dependências da escola.
• Por baixo do uniforme, somente serão permitidas blusas básicas nas
cores branco e azul-marinho.
Obs: Em casos específicos como treinos e pastoral, o aluno deve usar
a camiseta condizente com o setor;
Caso o aluno não venha uniformizado corretamente por três (3) vezes,
a família será notificada. Caso persista, na 6ª ocasião o aluno terá
recreio assistido no dia.
Carteirinha
É de uso pessoal e obrigatório para entrada e saída do Colégio. O aluno que
esquecer a carteirinha três (3) vezes, a família será notificada. Caso persista, no
6º dia será enviado um protocolo solicitando 2ª via no valor de 20 (vinte) reais e
o aluno terá recreio assistido nesse dia.
Material Escolar
É atribuição dos Pais ou Responsáveis colocar identificação em todo material e
pertences do aluno que são trazidos para o Colégio, inclusive bolsas e mochilas.
É obrigação do aluno, além de estar uniformizado, estar munido de todo o
material necessário e específico para atender as necessidades de cada
disciplina. Deve ser evitado o uso de objetos que dispersem a atenção do
educando. A responsabilidade por perda, dano ou desaparecimento desses
objetos, cabe única e exclusivamente ao aluno. Não havendo responsabilidade
do Colégio sobre os mesmos.
Atrasos
Para os alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental – anos iniciais,
será registrado o atraso na agenda. No 3º atraso no mesmo trimestre, a
Orientação Pedagógica entrará em contato com a família.
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Para os alunos do Fundamental – anos finais, Médio e Pré-Vestibular/
Cursinho, quando houver atraso, ainda no decorrer da primeira aula, o aluno
entrará no Colégio e aguardará a 2ª aula.
• O aluno que apresentar três (3) atrasos, a família será
comunicada via Termo de Responsabilidade. No sexto atraso,
será agendado horário com a família e o recreio será assistido.
• A entrada do aluno após o segundo horário de aula só será
permitida mediante declaração e/ou atestado médico.
Autorização para saídas
Primando pela segurança de nossos alunos, a saída dos educandos com
colegas ou outras pessoas, que não comumente aquelas que o buscam após
período de aulas, é liberada somente mediante a apresentação de uma
autorização escrita por parte do responsável. Salientamos também que, quando
o responsável autoriza a saída de seu filho, a Orientação e/ou inspetora poderá
fazer uma ligação para confirmar a solicitação.
Provas de 2ª chamada:
Seguindo os critérios abaixo:
• Nota 1 e Nota 2: o aluno que não realizar alguma avaliação parcial deverá
apresentar justificativa e será comunicado a nova data para a realização
da mesma.
• Nota 3: Em caso de falta por Atestado Médico, o aluno deverá entregar o
documento para a Orientação Pedagógica. Sem atestado médico, deverá
protocolar o requerimento solicitando segunda chamada junto à
secretaria. Será cobrada uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) por disciplina,
cada caso estará sujeito à análise da Equipe Pedagógica para
deferimento ou indeferimento.
O não comparecimento do aluno em data e horário previsto implica em
nota zero na avaliação. Não há 3ª chamada.

Regulamento Geral do Aluno
Segundo Regimento Interno
Dos Direitos:
Além dos que lhes são previstos em toda legislação aplicável, constituirão
direitos dos educandos do Colégio:
I. ser tratado com respeito e dignidade em razão de sua condição humana e de
pessoa em formação;
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II. opinar a respeito das práticas pedagógicas, em termos adequados, para
contribuir com a melhoria da qualidade de ensino;
III. solicitar orientações e ajuda dos educadores e demais responsáveis pelo
ensino no Colégio;
IV. utilizar os serviços, as dependências e os materiais para seu benefício
formativo e de acordo com as normas de funcionamento do Colégio no seu
horário de aula;
V. receber a possível assistência social respeitando os critérios da entidade
mantenedora;
VI. ser ouvido com atenção e respeito por profissionais da educação e demais
membros do colégio;
VII. tomar conhecimento, através de boletins ou de outras formas de
comunicação, das anotações do seu rendimento escolar e da frequência;
VIII. solicitar revisão de notas, por seus pais ou responsáveis quando menores
de 18 anos, dentro do prazo de 72 horas a partir da divulgação das mesmas;
IX. justificar ausências, por escrito, dentro do prazo de 48 horas, para fins de
novas oportunidades de avaliação;
X. requerer transferência de matrícula por si, quando maior de idade, ou através
dos pais ou responsáveis, quando menor;
XI. tomar conhecimento, no ato da matrícula, das disposições deste Regimento;
XII. organizar-se em associações estudantis, em consonância com a legislação
cabível;
XIII. promover e manter relações cooperativas e solidárias, com educadores,
profissionais da educação e comunidade;
XIV. participar de todas as atividades pedagógicas, sociais, cívicas religiosas e
recreativas do Colégio;
XV. participar das aulas e demais atividades do Colégio;
XVI. ser informado sobre o sistema de avaliação do Colégio;
XVII. realizar atividades avaliativas, em caso de faltas às aulas, mediante
justificativa ou atestado médico.

Dos Deveres
Além dos previstos na legislação e normas de ensino aplicáveis, constituem
deveres dos educandos:
I. atender as disposições deste Regimento e as determinações dos diversos
setores do colégio, nos respectivos âmbitos de competência;
II. comparecer pontualmente às aulas e demais atividades nos horários
programados:
III. comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares
programadas;
IV. participar com cooperação, solidariedade e responsabilidade das atividades
programadas e desenvolvidas no Colégio, no que couber;
V. cooperar na manutenção e higiene de locais, equipamentos, materiais e
móveis dados para seu uso;
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VI. apresentar-se uniformizado às atividades, de acordo com as condições
estabelecidas pelo Colégio, inclusive em atividades de contraturno e atividades
desportivas;
VII. providenciar e dispor de todo o material convencionado necessário ao
desenvolvimento das atividades;
VIII. entregar aos pais, com pontualidade, correspondências, avisos e demais
comunicados que lhe forem confiados;
IX. usar palavras de respeito e cortesia com profissionais da educação,
funcionários, educadores e autoridades educacionais;
X. ocupar-se, durante as aulas, somente com aquelas atividades planejadas e
assumidas por todos no início do ano letivo e explicitadas no contrato didáticopedagógico no início de cada etapa;
XI. ouvir com atenção as orientações do professor(a);
XII. apresentar com pontualidade e assiduidade suas tarefas, seja ao grupo de
educandos, seja aos educadores, bem como devolver livros e materiais,
tomados por empréstimo;
XIII. executar as atividades e as tarefas com honestidade;
XIV. utilizar com cuidado a sua Agenda durante todo o ano letivo, sem retirar
folhas, trazendo-a diariamente para o Colégio com as anotações devidas;
XV. indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais ao Colégio ou a objetos
de propriedade dos educandos, educadores e funcionários;
XVI. usar de seriedade nos seus questionamentos e relacionamentos com
educandos e demais pessoas do Colégio;
XVII. fazer as tarefas/atividades solicitadas pelo professor e apresentá-las no
prazo determinado;
XVIII. entregar, no prazo previsto, todo e qualquer material ou documento
solicitado pelo Colégio;
XIX. zelar pela higiene, limpeza e conservação das instalações, dependências,
material, móveis, aparelhos, utensílios e demais bens necessários ao trabalho;
XX. justificar suas ausências às aulas, ou mesmo atrasos, à Equipe Pedagógica;
XXI. trazer atestados para as atividades esportivas sempre que solicitados pelo
Colégio;
XXII. tratar com respeito todas as pessoas dentro do Colégio.

Das Proibições
É vedado ao educando:
I. entrar e sair da sala, durante a aula, sem a autorização do respectivo professor;
II. emprestar ou danificar o cartão de identificação, rasurando-o ou adulterandoo;
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III. ausentar-se do Colégio sem a devida autorização da Equipe Pedagógica ou
Direção;
IV. ocupar-se durante as aulas com atividades ou trabalhos estranhos às
mesmas bem como acessar sites que não estejam relacionados com a atividade
proposta;
V. trazer para o colégio, material de qualquer natureza estranho às atividades,
que prejudique o estudo ou agrida as pessoas, bem como utilizá-los dentro do
Colégio;
VI. tomar bebidas alcoólicas, fumar, portar ou usar outras substâncias tóxicas
nas dependências do Colégio e imediações;
VII. introduzir qualquer tipo de arma, incluindo estilete, ou dela fazer uso no
recinto do Colégio;
VIII. comer, mascar chicletes, ou consumir balas, durante as aulas;
IX. usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações ou de outros
trabalhos;
X. promover festas para comemorar aniversários ou outros nas dependências do
Colégio sem o planejamento devido e autorizado pela Direção;
XI. promover jogos, excursões, coletas, listas e pedidos, ou campanhas de
qualquer natureza, sem o prévio planejamento autorizado;
XII. praticar atos contrários aos bons costumes ou que excedam os limites de
segurança e da boa educação;
XIII. usar indevidamente o nome do Colégio ou distribuir impressos ou inserir na
rede mundial de computadores, comentários ou opiniões que envolvam os
educandos, educadores e funcionários;
XIV. praticar atos de bullying ou expor a situações embaraçosas os educandos,
educadores e funcionários;
XV. fazer-se acompanhar de pessoas estranhas ao Colégio em suas
dependências sem a devida identificação e autorização pelo responsável da
portaria;
XVI. andar de bicicleta, skate, patins, tênis de rodinha ou similares nas
dependências do Colégio;
XVII. amassar, rabiscar, adulterar ou deixar de entregar as correspondências
encaminhadas aos pais como informativos, comunicados, circulares, cartas,
convites, boletins e outros;
XVIII. faltar às aulas sem justificativa da família;
XIX. promover, incentivar ou participar de agressões ou brigas, ou tomar atitudes
incompatíveis com o adequado comportamento social no interior, em frente ou
nas imediações do colégio ou quando se encontrar uniformizado;
XX. praticar jogos de azar, baralhos, dentro do Colégio.
XXI. levantar calúnia contra educandos, educadores, funcionários, bem como
praticar contra eles atos de violência;
XXII. causar danos materiais ou morais ao Colégio ou a pessoas a ela ligadas;
XXIII. montar blogs com o nome do Colégio ou utilizar imagens de educadores
e/ou educandos, na rede mundial de computadores;
XXIV. conversar em sala de maneira que, possam prejudicar o bom andamento
da aprendizagem do grupo;
XXV. deixar de se apresentar uniformizado, bem como utilizar o uniforme de
forma inadequada;
XXVI. utilizar aparelhos eletrônicos, celulares e fones de ouvido na sala de aula;

15

XXVII. ausentar-se da sala de aula sem autorização;
XXVIII. jogar lixo fora dos recipientes adequados em qualquer espaço do
Colégio;
XXIX. utilizar agenda de forma inadequada destacando páginas ou bilhetes, bem
como a não apresentação da mesma aos pais quando solicitados pelos
educadores;
XXX. utilizar palavras inadequadas, em conversas, textos ou com finalidade de
ofensa moral;
XXXI. desrespeitar os educadores, educandos e funcionários da instituição;
XXXII. utilizar apelidos que ridicularizem a terceiros;
XXXIII. utilizar de brincadeiras inadequadas que possam causar prejuízo físico
ou moral a outros;
XXXIV. falsificar documentos e/ou assinaturas;
XXXV.utilizar-se de discriminação contra educandos e/ou colaboradores;
XXXVI.sair do Colégio sem permissão;
XXXVII.obter 06 (seis) atrasos na 1ª aula;
XXXVIII.agredir educandos, educadores e funcionários;
XXXIX.danificar a construção física ou qualquer objeto que fizer parte do
patrimônio do Colégio;
XL. portar objetos cortantes ou que possam causar ferimentos em outros como
estiletes, tesouras,facas, canivetes entre outros;
XLI. apossar-se de objetos ou pertences de pessoas do Colégio sem autorização
previa;
XLII. utilizar ou comercializar qualquer tipo de entorpecente/tóxico no interior do
Colégio.
XLIII. Expressões ostensivas de namoro no Colégio.

Das Medidas e Ações Pedagógicas Educativas e Disciplinares
*Na aplicação das medidas disciplinares, os alunos do Ensino
Fundamental Séries Iniciais são assistidos por seus pais ou
responsáveis. Pelo não cumprimento de seus deveres e pela transgressão
das proibições, os educandos estarão sujeitos às medidas de caráter
emergencial, aplicadas pela Equipe Pedagógica/ Direção, conforme a
gravidade:
I. Remanejamento de turma;
II. Remanejamento de turno;
III. Encaminhamento da situação ao representante da mantenedora e ao
Conselho Tutelar para medidas cabíveis.
*Os responsáveis pela disciplina no Colégio são em primeira instância:
I. O professor em sala de aula e nos deslocamentos dos educandos;
II. Equipe Pedagógica nas demais dependências, nos portões, intervalos,
inclusive nas salas de aulas, quando houver necessidade ou ausência do
professor;
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III. Inspetor de bloco;
IV. Seguranças no pátio.
Pelo não cumprimento de seus deveres e pela transgressão das
proibições, os educandos estarão sujeitos às seguintes medidas que são
aplicadas pela Equipe Pedagógica e gradualmente pela Direção, conforme a
gravidade:
I. Diálogo individual entre professor e aluno, relembrando que consta no
contrato didático-pedagógico previamente pactuado entre as partes;
II. Orientação verbal individual ou coletiva;
III. Advertência verbal e/ou por escrito;
IV. Elaboração de pesquisa, trabalho reflexivo sobre o ato cometido;
V. Afastamento de sala de aula, ficando o educando em sala de estudo
própria, sob controle de um educador, realizando as atividades;
VI. Assinatura do termo de compromisso pelos pais ou responsáveis;
VII. Ressarcimento pelo responsável, por prejuízos causados ao colégio
ou a terceiros;
VIII. Remanejamento de turma;
IX. Remanejamento de turno;
X. Encaminhamento ao Conselho Tutelar e/ou órgão competente das
excessivas faltas indisciplinares e transgressões, por meio de relatório, contendo
os procedimentos tomados pela instituição com intuito de solucionar a situação.
“Exaltemo-nos nos grandes modelos e começamos agir!!
(L - 10)
José Marello
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