Alunos e Pais / Responsáveis

Colégio Nova Geração
Ensino Médio

Para um bom entendimento e desenvolvimento das
atividades do Ensino Médio (1ª à 3ª série), durante o ano
letivo de 2019, levamos ao conhecimento dos senhores
responsáveis / estudantes um resumo das principais
normas e diretrizes do nosso Colégio, a fim de
encaminhar as diversas situações do ambiente escolar de
forma eficiente.
1. Horário de Entrada
O horário de entrada é 7h10 o portão estará aberto 20
minutos antes do início das aulas.
Caso o aluno se atrase para a 1ª aula, deverá justificar na
secretária e aguardar o sinal para a 2ª aula.
Pedimos a colaboração dos responsáveis a fim de que os
horários de entrada e saída sejam respeitados, pois formar
o habito da pontualidade é importante para a vida social
do aluno e para a formação do cidadão.
2. Horário de Saída
O término das aulas acontece às 12h30. A saída
antecipada das aulas só ocorrerá mediante solicitação
do responsável.

Informações 2019

Conforme a grade de horário a saída em um dia da
semana será as 13h30.
O responsável pela matrícula que optar por permitir a
saída diária do aluno sem uma presença ao final do

horário deverá assinar uma autorização na secretaria do
Colégio.
No caso de outras pessoas que não sejam os responsáveis
pelo aluno, necessitarem vir buscá-lo, o Colégio deverá
ser comunicado por escrito.
Caso alguma pessoa seja impedida de buscar o aluno no
Colégio, o mesmo procedimento deverá ser realizado.
3. Frequência
O aluno deverá apresentar 75% de frequência nas aulas
ao final do ano letivo. O aluno que ultrapassar o limite de
faltas deverá fazer compensação de ausência.
Mesmo com a apresentação do atestado médico, as
faltas não são abonadas e sim justificadas, segundo a
legislação em vigor.
A assiduidade as aulas proporciona maior possibilidade
de sucesso no desenvolvimento escolar.
4. Uniforme
O uniforme é de uso obrigatório e deverá ser utilizado em
todas
as
atividades
desenvolvidas
dentro
das
dependências do Colégio, bem como eventos externos
(excursões, teatro, etc.).
O uniforme escolar, definido pelo Colégio.
O Colégio adota o uso do uniforme com o objetivo de
contribuir com a segurança e organização dos alunos.

Os alunos que não estiverem corretamente uniformizados
terão a ocorrência registrada e os responsáveis serão
comunicados.
5. Objetos Diversos
Para manter um bom ambiente escolar e um eficiente
desenvolvimento das aulas, não é permitido o uso de
aparelhos eletrônicos em sala de aula, tais como: MP4,
celulares, câmeras fotográficas, PSP, entre outros.
Somente quando autorizado pelo professor.
Além disso, o Colégio não se responsabiliza por dano,
perda ou furto de objetos em suas dependências.
O aluno que vier para o Colégio de bicicleta deverá
trazer trava/tranca, o que garantirá a segurança da
mesma.
6. Achados e perdidos
É aconselhável que todos os objetos pessoais trazidos para
o Colégio sejam identificados com o nome do aluno,
desta forma o trabalho de devolução facilitar-se-á.
7. Cuidados profiláticos
Solicitamos aos responsáveis que comuniquem à
coordenação qualquer anormalidade quanto à saúde do
aluno para que possamos ficar atentos a possíveis
reações, inclusive alergia a medicamentos.

O aluno que contrair moléstia contagiosa deverá
permanecer em casa, obedecendo às recomendações
médicas.
Pedimos que, dentro do possível, não sejam agendadas
consultas médicas dentro do horário das aulas.
Quando o aluno passar mal ou sofrer qualquer tipo de
acidente, informaremos imediatamente o fato aos pais ou
responsáveis. Se, entretanto, a juízo da coordenação o
caso parecer grave, o aluno será levado imediatamente
ao pronto-socorro, clínica ou hospital indicado pelo
responsável.
Os funcionários do Colégio não estão autorizados a darem
nenhum tipo de medicamento aos alunos.
8. Sistema de avaliação
A avaliação pauta-se nos seguintes princípios:
 Na clareza de que a avalição tem como função
apontar caminhos para tornar o aprendizado melhor.
 Na diversidade dos instrumentos de avaliação (provas,
trabalhos, pesquisas, tarefas, observação direta, etc.),
para que todas as competências, habilidades dos
alunos possam ser avaliadas.
 A nota do trimestre será composta pela soma dos
critérios avaliativos (atividades mensais, tarefas diárias,
simulados e avaliações) para obter a média.
CRITÉRIOS
TAREFA/ATIVIDADES
AVALIAÇÃO1

PESOS
25%
25%

AVALIAÇÃO2
SIMULADO

25%
25%

 A avaliação será agendada pela coordenação e o
calendário fixado no mural da sala de aula. Os
conteúdos das avaliações serão enviados nos
informativos do mês.
 O aluno só poderá entregar a prova depois de
transcorridos 30 minutos do horário de início. Após a
saída do primeiro aluno, ao terminar a prova, nenhum
outro aluno poderá entrar para iniciar a prova.
 Ao aluno que for pego “colando” (lembrete) em prova,
será atribuída nota zero, sem direito a 2ª chamada ou
trabalho para compensar a nota zero atribuída.
 O que obtiver, como média trimestral, nota inferior à 6.0,
participará do processo de recuperação e terá a
oportunidade de fazer uma nova avaliação da
disciplina em questão.
9. Segunda chamada
Caso o aluno, que por motivos de força maior falte a
alguma avaliação /simulado, deverá comunicar a
coordenação e o responsável deverá requerer a 2ª
chamada na secretaria no prazo de até 48 horas após a
avaliação/simulado.
Em caso de atestado médico o valor da taxa será isento.
As provas de segunda chamada deverão ser marcadas
no calendário de avaliações.

“Ressaltamos que, independente de haver avaliação ou
não, é de extrema importância o hábito de estudo diário”.

10. Sistema de Recuperação

encontrados através do somatório das notas dos 03
trimestres.
O aluno só poderá realizar o Exame Final em até 03 (três)
componentes curriculares em Dezembro.
13. Plantão de dúvidas

 Recuperação contínua: trata-se de toda a retomada
de conteúdo que o professor julgar necessária para
esclarecer dúvidas de um aluno ou grupo de alunos, para
que tenham subsídios no prosseguimento do processo
ensino aprendizagem. A recuperação continua é realizada
dia a dia em sala de aula.
 Recuperação paralela: quando detectada a
dificuldade do aluno em assimilar os conteúdos
apresentados, apesar das intervenções pedagógicas
contínuas, e isto geralmente é comprovado através de
notas abaixo de 6.0, o professor trabalhará com este aluno
atividades paralelas para que ele tenha condições de
realizar outra avaliação a fim de verificar se suas
dificuldades foram sanadas.
11. Critérios para aprovação
A aprovação, ao final do ano letivo, depende da
frequência (mínimo 75% de presença ao total das aulas
ministradas no ano letivo) e de aproveitamento igual ou
superior a 6.0 inteiros.
12. Exame final
Serão encaminhados ao Exame Final, os alunos que não
alcançaram os 18 pontos necessários para a aprovação,

Caso o aluno não tenha sanado suas dúvidas durante as
aulas regulares, ou apresente dificuldades em executar as
tarefas, poderá procurar o plantão de dúvidas, conforme
horário definido pela coordenação.
Este serviço também é destinado, quando a equipe
pedagógica avaliar que o educando necessita de
reforço em alguns conteúdos específicos. Desta forma o
aluno será indicado a participar destes encontros.
14. Orientação de estudos
Com o intuito de desenvolver o potencial do estudante,
desenvolveremos atividades voltadas à orientação de
estudos, a fim de proporcionar para o estudante
metodologias e práticas de estudo para a reflexão sobre
o conhecer e o aprender, permitindo que o aluno
desenvolva autonomia e métodos de estudo próprio.
A participação do estudante neste grupo de estudos é
opcional, entretanto o Colégio Nova Geração acredita
que este é um momento privilegiado de troca e
aprendizagem.

15. Disciplina

17. Plataforma Digital de Aprendizagem - PDA

O Colégio Nova Geração acredita que as ações
preventivas superam as ações punitivas, entretanto
quando o aluno descumprir os deveres ou cometer
transgressões, depois de esgotados todos os recursos e
feitas todas as tentativas para sua adequação às normas
do Colégio, serão aplicadas as seguintes sansões, depois
de dado amplo direito de defesa:

A PDA traz soluções que possibilitam os alunos, a diversos
recursos e conteúdos digitais como: aulas digitais em
formato de trilhas de aprendizagem com conteúdos
vinculados a Coleção, vídeos, textos, áudios, animações,
apresentações, textos, banco de questões, jogos,
enciclopédia, Coleção digitalizada e muito mais.
Aproveite e acesse com seu Login e senha.
www.pdaredepitagoras.com.br

I – Advertência e repreensão oral, 03 (três).
II – Advertência e repreensão por escrito, comunicada aos
pais, 03 (três).
III- Suspensão das atividades escolares por até 05 (cinco)
dias.
OBS.: A gravidade da ocorrência desobriga o Colégio de
obedecer a sequência das sanções preventivas, podendo
aplicar o item que julgar adequado.
16. Site do Colégio Nova Geração
Alem das informações gerais do Colégio Nova Geração,
os eventos os serviços, os diferenciais, os contatos e as
notícias. Consta no site também uma área destinada ao
aluno “Acesso Restrito” de posse do login e senha os
estudantes e os pais podem acompanhar diariamente
notas e as atividades escolares destinadas para casa.
Este recurso objetiva apoiar os alunos e a família, no
entanto
é
papel
do
estudante
anotar
as
tarefas/atividades no decorrer das aulas.

18. Educação Física
A Educação Física é componente obrigatório do currículo
escolar. A dispensa do aluno só é feita mediante atestado
médico. Para a prática da Educação Física, solicitamos
que apresente atestado médico o que torna o aluno apto
a participar das aulas.
Para que as aulas ocorram
necessárias algumas orientações.

sem

transtornos,

são

1)
É obrigatório o uso do uniforme (camiseta do
colégio), roupa de ginástica e tênis. Não será permitido o
uso de calça jeans ou shorts jeans.
2)
Os horários de entrada e saída devem ser
rigorosamente respeitados. Os meninos não serão
autorizados a entrar durante as aulas das meninas e as
meninas deverão sair imediatamente após o término de
seu horário.
3)
Atestados – Segundo orientações da Diretoria
de Ensino, só serão aceitos para fins de dispensa da
atividade de Educação Física atestados médicos. Não

serão aceitos atestados de frequência de escolas de
Língua e academia. Os atestados deverão ser
providenciados até o dia 22/02/2019 (sexta-feira) e
entregues à coordenação. Nos atestados de trabalho
deverão constar os dias e horas trabalhadas.
4)
As aulas de Educação Física são obrigatórias no
Currículo do Ensino Médio, o aluno deve apresentar 75%
de presença obrigatória para aprovação. Caso isto não
ocorra, poderá ficar retido por falta. As faltas nas aulas de
Educação Física deverão ser informadas à coordenação.
19. Inglês
As aulas de Inglês acontecem no contra turno. No início do
ano letivo o aluno realiza um teste para ser classificado em
qual nível o irá iniciar as aulas.

20. Biblioteca
- Horário de funcionamento:
A biblioteca ficará aberta das 7h30 às 11h e das 14h às
16h30.
Durante esse período, o aluno poderá fazer suas pesquisas
na própria biblioteca ou retirar livros, fazer a solicitação na
secretaria.
Os livros retirados deverão ser devolvidos no prazo de
quatro dias, quando o aluno poderá, se assim desejar,
renovar seu empréstimo.

O aluno se responsabilizará por qualquer dano causado
nos livros que consultar ou retirar por empréstimo.
O aluno poderá requer reserva de livros com a secretária.

21. Reunião de pais
A reunião coletiva acontece trimestralmente onde os
responsáveis são informados sobre os resultados do
desempenho dos estudantes.
Caso os responsáveis não possam comparecer a reunião,
a escola tem o maior prazer em recebê-lo. Para isso é
necessário que seja marcado, na secretaria da escola,
com antecedência, uma reunião com a coordenadora
pedagógica ou com o professor, dependendo da
necessidade dos pais ou responsáveis.
22. Lanche
Incentivamos sempre nossos alunos a se alimentarem de
forma saudável, a fim de que as necessidades alimentares
individuais sejam controladas. Portanto orientamos para
que privilegiem lanches naturais, sucos, iogurtes e assados.
Esses alimentos deverão ser trazidos de casa ou adquiridos
na cantina do Colégio.
Deve-se evitar o uso de guloseimas como balas e pirulitos
e é vedado o uso de chicletes.

24. São deveres do aluno
23. São direitos dos alunos
• Ter asseguradas as condições para a formação do
quadro de valores, constantes da proposta educacional
do Colégio.
• Ter asseguradas, pela equipe de educadores, as
condições
de
aprendizagem
dos
conteúdos
programáticos propostos.
• Ter acesso aos recursos didáticos-pedagógicos
disponíveis no Colégio.
• Expressar suas ideias, desde que estas não interfiram
nas normas estabelecidas e no direito dos outros.
• Ser compreendido na dinâmica de sua personalidade,
de seus problemas e conflitos, recebendo orientação
para adequar –se aos limites estabelecidos pelo Colégio
e pela sociedade.
• Ser tratado com solicitude e respeito, tendo o diálogo
como instrumento de boas relações humanas no estudo
e na recreação.
• Ser ouvido e assistido pela equipe técnica e demais
funcionários do Colégio.
• Ser auxiliado a resolver conflitos pessoais de
relacionamento entre alunos, colegas e professores.
• Ter
asseguradas
as
condições
pedagógicas
necessárias para a construção de seu conhecimento.
• Receber instruções precisas e explícitas da equipe
pedagógica sobre o que desejam dele, aluno, em termos
de escolaridade e disciplina.

•
Conhecer e cumprir as normas estabelecidas pelo
Colégio.
•
Cumprir seus deveres escolares.
•
Tratar com respeito toda e qualquer pessoa abstendose de atos que perturbem a ordem, ofenda os bons
costumes ou importem em desacato às leis, aos professores,
funcionários e colegas.
•
Utilizar, adequadamente, o prédio, as instalações
escolares, materiais didáticos, móveis e utensílios do
Colégio, objetos de propriedades de seus colegas, zelando
pela sua conservação.
•
Apresentar-se devidamente uniformizado.
•
Justificar suas ausências e apresentar solicitação por
escrito para a saída antecipada.
•
Indenizar os prejuízos quando causar danos materiais
ao Colégio e a terceiros.
•
Ser pontual e assíduo, não só no comparecimento às
aulas, mas, também no cumprimento de todos os deveres
escolares.
•
Responsabilizar-se por repassar aos responsáveis os
comunicados expedidos pelo Colégio.
•
Comunicar à Coordenação o seu afastamento
temporário, por motivos de saúde ou outro.
•
Comparecer as solenidades e festividades cívicas e
sociais promovidas pelo Colégio.
•
Não é permitido namorar nas dependências do
Colégio.
•
Agir com probidade na execução dos trabalhos e
provas escolares.

25. Tarefas de casa
O Colégio Nova Geração propõe a realização da tarefa
de casa com a finalidade de colaborar para a
construção da autonomia, de reponsabilidade e para
desenvolver no estudante o hábito contínuo de estudo. A
participação da família, neste contexto, é a de
supervisionar as atividades propostas, verificar as
solicitações na agenda, ajudar na organização do
espaço físico, auxiliar o entendimento dos enunciados e
revisar as produções.
26. Tabela de Serviços de cópia

A leitura desse documento tem a finalidade de contribuir para
um melhor aproveitamento do ano letivo.
Estamos sempre à disposição de vocês.
Um bom ano a todos!

Equipe Colégio Nova Geração

