
Normas e Orientações Gerais 

Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) 

I. Horário 

1. Os Horários de entrada e de saída devem ser rigorosamente respeitados, pois 

formar o hábito da pontualidade é importante para a vida social do aluno e 

para a formação do cidadão. Também nos dias em que houver atividades 

opcionais ou atividades especiais, os horários dessas atividades deverão ser 

respeitados rigorosamente. Desse modo, os alunos devem comparecer ao 

Colégio com pontualidade, evitando atrasos e faltas desnecessárias. 

2. Somente serão tolerados três atrasos por mês na primeira aula do dia. Nas 

demais aulas, os atrasos não serão permitidos. O atraso tolerado na primeira 

aula será de, no máximo, 5 minutos. O aluno que chegar após esse horário não 

participará dessa aula, ficando com falta, mas poderá entrar na segunda aula 

desde que seja liberado pela Coordenação. Uma vez iniciada a segunda aula, 

nenhum aluno poderá entrar no Colégio. No caso de exames ou consultas, 

será necessária a apresentação do atestado médico. 

3. Os responsáveis devem deixar o aluno na porta de entrada do Colégio, onde 

ele será recebido pelos funcionários da escola. 

4. Os alunos devem ser retirados, no máximo, até 20 (vinte) minutos após o 

término das aulas, pois passado esse período, os profissionais habilitados 

encerrarão seu horário de trabalho. 

5. No caso de recados ou comunicados ao Colégio, os responsáveis devem fazê-

los por escrito. Se houver necessidade de contato direto com coordenadores 

ou professores, isso deverá ser agendado previamente, evitando-se, assim, 

recados ou comunicados no horário de entrada e de saída dos alunos. 

6. Solicitamos que o telefone só seja usado para comunicações em casos de 

urgência, pois durante o horário das aulas, a atenção de nossos profissionais 

estará voltada para o acompanhamento dos alunos. 

 

  

 

II. Postura 

1. O aluno deve dirigir-se aos professores, funcionários e colegas sempre de 

modo respeitoso, educado e usar uma linguagem condizente com a boa 

educação, sem uso de termos chulos ou ofensivos. 

2. O aluno deve assistir ás aulas com postura adequada, evitando atitudes que 

possam afetar o bom rendimento da aula. 

3. Durante as provas, o aluno não deverá comunicar-se com os colegas ou 

realizar qualquer consulta não permitida. 



4. O aluno deve comparecer às aulas sempre com o material didático 

adequado. 

5. O não cumprimento dos itens acima implicará nas penalidades previstas no 

regimento escolar. 

 

 

III.  Segurança 

        Por causa da importância que o tema da segurança assume atualmente, 

exigindo maiores cuidados por parte do Colégio e das famílias, pedimos aos 

responsáveis pelos alunos que observem, com atenção, os itens abaixo: 

1. Todo aluno que, normalmente, vai para casa sozinho necessita de uma 

autorização escrita dos responsáveis. A Coordenação e a Secretaria do Colégio 

dispõe de um modelo (A) para isso. 

2. O aluno que, esporadicamente, necessitar sair do Colégio sozinho deverá trazer 

uma autorização escrita confirmando que, naquele dia, poderá sair sem o 

responsável. Essa autorização deverá ser entregue à Coordenação assim que o 

aluno chegar ao Colégio, a fim de haver tempo hábil para a confirmação 

telefônica do pedido, quando for o caso. 

3. Quando  vier uma outra pessoa, que não seja a autorizada, buscar o aluno, é 

necessário que o responsável mande uma autorização escrita; caso contrário, o 

aluno não poderá ser liberado. Os responsáveis encontrarão na Coordenação e 

na Secretaria do Colégio um modelo de autorização (B) para ser preenchido e 

devolvido ao Colégio. 

4. O Colégio não possui serviço próprio de transporte. Os responsáveis que 

contratarem transporte escolar coletivo (perua, van ou outro veículo 

licenciado pelas autoridades competentes como transporte escolar) também 

dispõem de um modelo de autorização ( C ), cujo preenchimento é obrigatório. 

Nele, o responsável pelo aluno autoriza o motorista, devidamente identificado, 

a retirar o aluno do Colégio. 

 

IV. Uniforme 

        O Uniforme é de uso obrigatório para todos os alunos do Ensino Fundamental 

II do Colégio Monforte - Objetivo, inclusive nas atividades opcionais e atividades 

especiais. 

        O uniforme encontra-se à venda na sede do Colégio Monforte - Objetivo, bem 
como nas lojas autorizadas de revenda. 
        Somente poderá entrar no Colégio ou dele sair para atividades opcionais ou 
especiais o aluno que estiver com o uniforme completo, inclusive com o casaco nos 
dias frios, não se aceitando peças adulteradas ou inadequadas ao tamanho do 
aluno. 



        Ressaltamos que, nas aulas de Educação Física, em outras atividades 
esportivas ou em qualquer atividade escolar, é exigido o uso de tênis adequado. 
        Durante as aulas de laboratório de Ciências, é exigido o uso de avental branco 
por razão de normas de segurança no uso do laboratório.  
        Solicitamos aos responsáveis que registrem o nome do aluno em cada peça do 
uniforme. 
 
 
 

V. Documentação 
 
       Todo e qualquer documento do aluno deverá ser entregue à Secretaria no ato 
da matrícula. 
       Deverá ser encaminhada à Secretaria do Colégio qualquer alteração de 
endereço, e-mail, telefone residencial, celular ou telefone de emergência dos 
responsáveis pelo aluno para uma comunicação mais rápida e eficiente entre o 
Colégio e a família. 
 
VI. Coordenação - Serviço de Orientação Educacional 

 
      Acompanha o aluno em sua rotina diária, procurando ajudá-lo e orientá-lo com 
relação ao seu desempenho e à sua integração no ambiente escolar.  
     Por isso, quando necessárias, serão marcadas reuniões com os responsáveis 
para que possamos, juntos, melhor compreender nossos alunos e cooperar para o 
seu bom desenvolvimento. 
     Caso os responsáveis pelo aluno sintam necessidade, devem solicitar à 
Coordenação o agendamento de uma reunião. 
 
VII. Questionário e Ficha do SOE (Serviço de Orientação Educacional) 
 
      Será entregue a todos os alunos um questionário elaborado pelo SOE. 
Solicitamos que comuniquem ao SOE qualquer alteração relacionada à saúde e/ou 
ao comportamento socioafetivo do aluno para que possamos estar atentos ás suas 
necessidades. 
 

VIII. Cuidados Profiláticos 
 
      Solicitamos aos responsáveis que comuniquem à Coordenação qualquer 
anormalidade quanto à saúde do aluno para que possamos estar atentos a 
possíveis reações, inclusive alergias a medicamentos e alimentos. O aluno que 
contrair moléstia contagiosa deverá permanecer em casa, obedecendo às 
recomendações médicas. Nesse caso, a escola deverá ser informada por meio de 
atestado médico. Se, por ventura, o aluno não estiver apto a realizar as aulas de 
Educação Física, temporariamente ou indefinidamente, o laudo médico deverá ser 
encaminhado à escola. 
 
IX. Pronto – Socorro 

 



       Quando o aluno passar mal ou sofrer qualquer tipo de acidente, imediatamente 
informaremos o fato aos responsáveis indicados na Ficha de Prontuário do Aluno. 
Se, entretanto, ao juízo da Coordenação, o caso parecer grave, levaremos o aluno, 
rapidamente, ao pronto-socorro, acionaremos o SAMU, clínica ou hospital indicado 
pelos responsáveis na ficha acima mencionada ou ao mais próximo da Unidade 
Escolar, independentemente da presença dos referidos responsáveis 
 

X. Material Escolar 
 
       Os alunos devem trazer diariamente o material a ser utilizado durante as aulas: 
cadernos de atividades, objetos escolares e, eventualmente, algum item solicitado 
pelos professores. Os materiais escolares de uso pessoal, bem como lancheira, 
mochila, agasalho etc., devem ser registrados o nome e a turma do aluno. 
Lembramos que o aluno é responsável pelo material e por seus pertences pessoais 
em quaisquer dependência da escola. 
     Recomendamos que não sejam trazidos ao Colégio objetos de valor ou alheios ao 
ambiente escolar, tais como jóias, relógios, quantidade excessiva de dinheiro, 
celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos. 
     Esclarecemos que a utilização de telefones celulares na sala de aula, bem como 
de outros aparelhos eletrônicos, é proibida em acordo com a Lei 12.730 de 11 de 
Outubro de 2007 regulamentada pelo Decreto nº 52.625 de 15 de Janeiro de 2008. 
Convocamos o efetivo compromisso da família neste sentido, em não permitir que 
o aluno traga o celular, e se, for o caso de trazê-lo, orientá-lo para não usá-lo dentro 
da sala de aula, e os pais também não liguem para o mesmo aparelho, contribuindo 
desta forma para o bom rendimento da aula que não sofrerá a intervenção de uma 
ligação celular. Aos casos omissos a esta regra, os celulares serão retidos e 
entregues somente em mãos dos responsáveis sob advertência do uso. 
      O Colégio não se responsabiliza pela perda de qualquer material eletrônico nas 
suas dependências, negando-se a ressarcir qualquer prejuízo do aluno. 
 
XI. Sistema de Avaliação 

        
       Mensalmente os alunos receberão um boletim provisório de suas notas, e 
Bimestralmente, os alunos e seus responsáveis terão acesso aos boletins nas 
reuniões de pais e pelo site do Colégio. Além disso, receberão a pasta de avaliações 
com a produção de textos, provas, trabalhos especiais etc., dando ciência desse 
acompanhamento às famílias. 
       Periodicamente, os responsáveis poderão participar de reuniões com 
professores e coordenadores, quando terão oportunidade de discutir questões 
relacionadas ao desenvolvimento do aluno. 
       Os alunos são avaliados não somente por meio de provas mensais e bimestrais, 
mas também por seu desempenho global, considerando-se: resolução das lições de 
casa e confecção de trabalhos extras, organização e apresentação do material 
escolar, interesse, participação e produção em sala de aula. 
       Procuramos diversificar as formas de avaliação: além de provas escritas, são 
consideradas, na composição das médias, as tarefas, a participação em aulas de 
laboratório, trabalhos (individuais e em grupo), produção de textos e outras 
atividades que venham a compor seu currículo. 



       Ao aluno que obtiver, como média bimestral, nota igual ou inferior a 4,99 em 
determinada disciplina será oferecida a oportunidade de recuperação, isto é, a 
Recuperação Obrigatória - "Testão". 
       A cada aula corresponde uma tarefa diária a ser realizada pelo aluno fora do 
período escolar. As tarefas encontram-se agrupadas ao final do conjunto de aulas 
de cada disciplina. É fundamental que todas elas sejam realizadas com 
pontualidade a cada dia, pois são parte integrante do processo de aprendizagem 
dos nossos alunos, complementando o trabalho realizado em sala de aula. 
       Os alunos que perderem alguma prova deverão requerer substitutiva no prazo 
de 72 horas, pagando a taxa estipulada e anexando o documento que justifique a 
falta de acordo com a legislação em vigor. 
       Esclarecemos que não há prova substitutiva de Testão e de Recuperação 
Obrigatória. 
 
XII. Sistema de Recuperação Paralela 

 
       Ao estudante que obtiver, como média bimestral, nota igual ou inferior a 4,99, 
em determinada disciplina, será oferecida a oportunidade de recuperação, isto é, a 
Recuperação Obrigatória. 
       "Testão", recuperação paralela, a cada bimestre será aplicada uma prova com o 
conteúdo do bimestre para os alunos que não fecharem a média final 5,0 pontos. 
 

XIII. Atividades Opcionais 
 
      Oferecemos atividades opcionais: científicas, esportivas, culturais e de lazer 
realizadas fora ou em horário de aula e pagas á parte. 
      Essas atividades só se realizarão quando houver um número mínimo de 
participantes que as viabilize. O número de vagas será limitado, mas se houver 
interesse e vagas, os alunos poderão participar das atividades desde que os 
responsáveis correspondam em tempo hábil aos comunicados de acontecimentos 
dessas atividades. 
      Solicitamos aos responsáveis pelos alunos que não os deixem esperando além 
de 20 minutos após o término dessas atividades. 
      Em todas elas, o aluno deverá estar sempre uniformizado. Atividades, tais como 
acampamentos, passeios, viagens, excursões e etc., serão pagas à parte e terão  
horários e regulamentos próprios. 
      Ressaltamos que é obrigatória a autorização para essas atividades, devidamente 
preenchida e assinada pelos responsáveis. 
 

XIV. Observações Importantes 
 
    As faltas devem ser evitadas e, quando ocorrerem, justificadas. Em caso de 
ausências prolongadas, os responsáveis deverão comunicar à Coordenação 
Pedagógica da Unidade, a fim de combinarem a melhor forma de o aluno realizar as 
provas e seus trabalhos escolares. 
    Os alunos que perderem alguma prova deverão requerer substitutiva no prazo 
máximo de 72 horas, pagando a taxa estipulada e anexando o documento que 
justifique a falta, de acordo com a legislação em vigor. Esclarecemos que não há 
prova substitutiva de Recuperação Obrigatória - "Testão". 


