
1)  O horário das aulas: manhã das 07h30min às 12h00min (12h50min para EM), tarde das 13h00min às 17h30min ou Integral das 07h30min às 
17h30min  horas.  

 
2)  Os alunos deverão entrar e sair nos horários estabelecidos. O portão só abrirá com 15 minutos de antecedência e o aluno deverá  chegar antes do 

seu fechamento. 
 

3) O aluno que chegar atrasado ou sair antes do horário, só poderá entrar ou sair com justificativa por escrito do responsável e ficará com falta na aula 
perdida. 
 

4) Na saída o responsável deverá pegar o aluno no horário (mais de 15 minutos de atraso será cobrada hora extra.) 
 

5) Só entregaremos os alunos para as pessoas devidamente autorizadas pelos responsáveis. (Ou ter autorização do responsável para sair 
desacompanhado – ensino Médio ) 

 
6) O Colégio deverá ser comunicado quando houver troca de pessoa para pegar o aluno na saída; caso  contrário não entregaremos. 

 

7) O uso do uniforme de verão, inverno e educação física é obrigatório. 
 

8)  Os uniformes e pertences do aluno deverão estar marcados  para evitar extravio. 
 

9)  O tipo de calçado é somente tênis. Não será permitido chinelos, tamancos, sandálias, crocs, sapatilhas, etc.. 
 

10) Não será permitido o uso de boné, touca, gorro, óculos escuros, etc. ( dentro ou fora da sala de aula). 
 

11) O aluno deverá manter a higiene e o asseio pessoal bem como o bom uso do uniforme 
 

12) È proibido o uso de celular, tablets e notebook durante a aula que não seja de uso exclusivo do conteúdo. 
( somente o professor pode autorizar o uso dos mesmos como auxílio aos conteúdos escolares) 

                  Para o fund. II e Médio é permitido o uso do celular durante o intervalo, entrada e saída. 
 

13) Fica proibido a fotografia, filmagem e postagem dentro da escola de conteúdos não autorizados. Propagação indevida de imagem. 
 

14) A escola não tem responsabilidade sobre roubo, perda ou danos referentes a celulares ou qualquer pertence dentro do recinto escolar. 
 

15) Fica proibido o porte e uso de celular na quadra da escola durante a aula de Educação Física. 
 

16) É proibido ocupar-se durante as aulas de qualquer atividade alheia ao conteúdo tais como: revistas, livros, gibis, baralhos, cartas, álbuns de 
figurinha, etc. 

 
17) Não é permitido comer ou beber na sala de aula. (balas, pirulitos, goma de mascar, refrigerante, etc..) 

Agoma de mascar proibida em todo o recinto escolar. 

 

18) Não será permitido correr nem sentar nas escadarias do colégio, bem como jogar papéis  no chão da sala ou qualquer dependência, devendo o lixo 
ser direcionado para as lixeiras. 
 

19) O aluno poderá comprar na cantina nos horários: entrada, intervalo e saída. 
 

20) Todo problema que ocorrer com o aluno o Colégio deverá ser comunicado. 
. 

21) Os Pais ou responsáveis deverão atender os chamados do Colégio. 
 

22) Os Pais ou responsáveis deverão comparecer as Reuniões de Pais e Mestres. 
 

23) O aluno deverá zelar pela conservação do prédio ou mobiliário ressarcindo eventuais prejuízos. 
 

24) Os alunos deverão entregar aos pais ou responsáveis circulares, boletos, convocação ou qualquer outro documento. 
 

25) Manter no recinto do colégio e nas suas imediações  conduta compatível com respeito, ordem e disciplina. 
 

26)  O aluno que for encaminhado para a diretoria será advertido na 1ª vez verbalmente, na 2ª vez será advertido por escrito, na 3ª vez será suspenso 
por 1 dia na 4ª vez por três dias , na 5ª vez por uma semana e finalmente receberá a transferência compulsória. 
 

27) Os boletos podem ser pagos até o vencimento em qualquer agência bancária. Após o vencimento, somente no banco indicado no boleto. 
.                 (Lembramos os Srs. Pais que o Colégio não recebe mensalidades, por medida de segurança, por favor não insistam) 
 

28) Queremos lembrar também os Srs. Responsáveis que os boletos que forem pagos atrasados no colégio, além de perderem o desconto, 
                não estarão isentos dos juros e moras correspondentes. 
 
          28) As excursões pedagógicas serão comunicadas oportunamente através de circulares. 

 
29) Qualquer alteração neste calendário será feita por escrito e através de circular. Qualquer duvida 



 
 

 


