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Colégio da Comunidade 
Colégio de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio  

 
 
 

MANUAL DA FAMÍLIA E DA EQUIPE  
 

 
MISSÃO:  
 

Desenvolver as competências e habilidades do educando e cooperar na formação 
de seu caráter, a partir de uma abordagem metodológica que integra os princípios 
do caráter cristão, o pensamento reflexivo-criativo e aplicação prática do 
conteúdo. 

 

VVIISSÃÃOO  DDOO  CCOOLLÉÉGGIIOO  
 

O Colégio da Comunidade é um colégio cristão que trabalha em aliança com as 

famílias, preparando uma nova geração para cumprir seu propósito de vida.  

Neste manual apresentamos os procedimentos e normas que permitirão nosso 

Colégio funcionar em harmonia. Pedimos que você pai ou responsável, e você 

colaborador leia-o atentamente. Este manual nos fornece os princípios básicos 

para termos transparência em todas as nossas atitudes e condutas, orientando 

nossas decisões nas questões do dia a dia do Colégio.  

 

11  HHOORRÁÁRRIIOOSS  DDEE  EENNTTRRAADDAA  EE  SSAAÍÍDDAA  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 Os alunos do Ensino Médio terão aulas também fora do horário 
regular de aula (Provas, laboratórios, intensivo entre outras 
atividades).  

1.2 Será entregue no início de cada bimestre um calendário de provas e 
atividades aos alunos, sujeito a alterações. 

Ensino Médio 

ENTRADA SAÍDA 

7h 12h55 
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22  TTOOLLEERRÂÂNNCCIIAA  CCOOMM  AATTRRAASSOOSS  

Haverá somente tolerância de 10 minutos aos alunos que chegarem atrasados 

para 1ª aula (7h10). 

Para a 2ª aula o aluno poderá chegar somente até 7h40. Após esse horário não 

será permitido a entrada do aluno no Colégio, exceto em dias de HP. 

No Ensino Médio o aluno está autorizado a sair sozinho do Colégio. 

 

Obs.: Não será permitida a entrada de pais ou qualquer pessoa que traga os 

alunos, (exceto os transportadores escolares) no Colégio durante os horários de 

entrada e saída. 

Favor respeitar o horário de atendimento da secretaria. 
 

33  DDIISSPPEENNSSAA  DDEE  AAUULLAA  EE  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO    AAOOSS  PPAAIISS  

Todos os pedidos de dispensa, antes do término da aula, deverão ser feitos pelo 

responsável do aluno. 

Havendo necessidade de conversar com a coordenação ou direção, os pais ou 

responsáveis deverão marcar horário de comum acordo através da secretaria ou e-

mail do Colégio (contato@colegiodacomunidade.com.br). 

44  UUNNIIFFOORRMMEE  

a) Camiseta com logotipo do colégio; 

b) Blusão com logotipo do Colégio; 

c) Calça de preferência do aluno (que também poderá ser a calça do uniforme do 

colégio);  

d) Bermuda jeans, sarja ou do colégio; 

e) No dia da aula de educação física será obrigatório o aluno vir para escola 

com a calça do colégio e se faz necessário o uso de tênis 

f) Em todas as atividades do Colégio, que aconteçam no período inverso ao de 

aula, o uso do uniforme também é obrigatório. 
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Obs.: Lembrando que não será permitido o uso de shorts, legging ou minissaias. O 

aluno deverá usar roupas confortáveis e adequadas ao ambiente escolar. 

55  OOBBJJEETTOOSS  PPEERRDDIIDDOOSS  OOUU  DDEE  UUSSOO  PPEESSSSOOAALL  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  

É terminantemente proibido utilizar equipamentos eletrônicos. Não sendo 

cumprida a norma acarretará em advertência ao aluno. 

A utilização para fins pedagógicos de celulares e outros aparelhos eletrônicos 

somente será permitida com a autorização dos professores e coordenação. 

Não trazer para as dependências da escola materiais alheios ao processo ensino-

aprendizagem, a não ser caso solicitado previamente. 

 

66  RREEUUNNIIÕÕEESS  CCOOMM  OOSS  PPAAIISS  

Ocorrerá a cada final do bimestre um plantão para entrega de boletins ao aluno 

e/ou responsáveis. 

Caso o aluno apresente 3 ou mais notas abaixo da média estabelecida pelo 

Colégio (5,0), o boletim será entregue somente ao responsável. 

 

77  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  

1. O colégio não dispõe de transporte escolar próprio, mas indica quais os 

transportadores estão autorizados, habilitados, e dentro das normas legais. 

2. Os pais devem sempre supervisionar o transporte, e comunicar qualquer 

eventualidade ao transportador e à administração do colégio. 

3. Os pais ou responsáveis que vierem de automóvel trazer ou buscar alunos 

deverão evitar estacionar em local impróprio, em filas duplas ou provocar 

congestionamento atendendo as boas normas de segurança.  

88  SSIITTUUAAÇÇÕÕEESS  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  

1. Se um aluno adoecer durante as aulas, ou em caso de emergência, todos os 

esforços serão feitos para se contatar os pais ou responsáveis designados para tal 

situação. 
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2. Primeiros socorros para situações menores serão ministrados por qualquer 

membro da equipe habilitado para fazê-lo, a partir de um kit dedicado para tal. 

3. Se a situação parecer mais séria, todo esforço será feito para contatar os pais, 

antes mesmo de se ministrar os primeiros socorros.  

4. Caso haja uma ocorrência e o colégio não encontrar os pais será observada a 

ficha de saúde do aluno e tomadas as devidas providências previamente 

autorizadas pelos pais. 

5. Os alunos não serão medicados pelo colégio, quando acometidos de alguma 

enfermidade, evitando assim a transferência da responsabilidade para a unidade 

escolar.  

99  MMAATTEERRIIAALL  DDIIDDÁÁTTIICCOO  

Os alunos recebem, a cada bimestre, um Caderno de Atividades e um caderno de 

Tarefa de Casa (TC), nos quais estão distribuídas as diferentes disciplinas, além de 

um volume contendo uma obra literária. Recebem, ainda, cadernos de 

Informática, Sociologia, Filosofia e Revisão bimestral ou outros materiais de 

acordo com a série. 

1100  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

As avaliações são feitas semanalmente no decorrer dos 4 (quatro) bimestres 

constando das seguintes provas: 

- Prova Específica (PE) 

- Prova Geral Avançada (PGA) 

- Atividade Avaliativa (PGB)  

 

a) Prova Especifica (PE) - avalia conhecimentos de cada uma das disciplinas: Arte, 

Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Inglês, Matemática, 

Português, Química e Sociologia. Cada prova contém dois tipos de questões: de 

múltipla escolha e analítico-expositivas.  
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b) Prova Geral Avançada (PGA) - avalia conhecimentos específicos das 

disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Português, História, Geografia 

e Inglês. É atribuída uma nota para cada disciplina e posteriormente é feita a 

média aritmética desta nota com as das provas específicas correspondentes. 

c) Atividade Avaliativa (PGB) – Valendo de 0 a 3 pontos em todas as disciplinas, 

exceto filosofa e sociologia, sob a forma e a denominação de Temas 

Interdisciplinares, avalia as competências e habilidades referentes aos conteúdos 

acadêmicos próprios do Ensino Médio. São 180 questões de múltipla escolha, 

divididas em 4 áreas de conhecimento, como segue: 

1. 45 questões de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e 45 questões 

de Ciências Humanas (Geografia, História e Arte). 

2. 45 questões de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa e Literatura e Língua 

Estrangeira Moderna- Inglês) e 45 questões de Matemática. 

Excepcionalmente, no 1º semestre da 1º série, a PGB apresenta apenas 60 

questões, divididas em 15 questões de cada área.  

1111  OORRIIEENNTTAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AASS  PPRROOVVAASS  

 

a) Sempre que a matéria marcada para a prova implicar o conhecimento de 

assunto (s) que tiver (em) sido estudado (s) anteriormente, o aluno deve recordá-

lo (s) com muita atenção, pois os pré-requisitos também fazem parte da matéria 

da prova. 

b) As provas especificas e a Prova Geral Avançada de Inglês constarão de questões 

de gramatica e de compreensão de textos estudados em aula e inéditos. 

c) Intelecção de textos é disciplina essencialmente pratica, não teórica. Portanto, 

depende de exercitação. Sendo assim, nas aulas de Analises de Textos, todos os 

alunos devem acompanhar a leitura do texto e suas explicações com muita 

atenção e muito empenho, participando ativamente da aula, esclarecendo suas 

dúvidas e preparando, junto com o professor, as respostas de cada exercício. 
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Nas provas de português, as questões de Analise de textos constarão de textos 

literários (já estudados ou não), ensaísticos (dissertativos) ou de atualidades (de 

jornais e revistas). 

Para prepara-se para esta prova o aluno deve revisar todos os textos já estudados 

em classe e desenvolver o hábito de leitura, procurando sempre atender os textos 

em seus detalhes e em seu conjunto. 

1122    PPRROOVVAASS  SSUUBBSSTTIITTUUTTIIVVAASS  EE  TTRRAABBAALLHHOOSS  

a) Para realização da prova substitutiva, os pais, responsáveis ou o aluno deverão 

comparecer à secretaria do Colégio, no prazo máximo de 3 dias a contar do dia da 

prova, preencher o requerimento com o pagamento. Caso seja apresentado 

atestado médico, com a data da prova, o aluno ficará isento do pagamento da 

taxa. 

b) As provas substitutivas serão aplicadas fora do horário de aula e, caso o aluno 

tenha perdido mais de uma prova, é possível que ele realize mais de uma prova no 

mesmo dia. 

c) A não observância dos critérios acima, implicará em nota zero para o aluno na 

avaliação perdida. 

d) nenhuma prova poderá ser antecipada, será necessário respeitar o calendário 

escolar. 

e) Não há prova substitutiva para a atividade avaliativa (PGB). 

 

1133      CCÁÁLLCCUULLOO  DDAASS  MMÉÉDDIIAASS    

Para fins de verificação do rendimento, o ano letivo é dividido em quatro 

bimestres.   

Média do Bimestre (MB) 

Para o cálculo da Média do Bimestre (MB) será feita a média aritmética entre a (s) 

nota (s) da (s) prova (s) específicas (s) do bimestre e a nota da disciplina 

correspondente na PGA. 
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Exemplos: 

a) se, no bimestre, forem realizadas duas provas específicas de uma mesma 

disciplina, com notas PE1 e PE2 a nota da P.E será dividida pela quantidade de 

provas aplicadas.                           

                                                       PE1 + PE2 

                                                                  

b) Se, no bimestre, for realizada uma única prova específica com nota PE e sendo 

PGA a nota da referida disciplina na PGA, a média será   PE + PGA. 

                           

Observações: 

 Cálculo da média Bimestral (MP) de Língua Portuguesa e Literatura. 

 

                                                   MB= PE1  +MR + PGA 

                                                                          

PE: Prova Específica de Gramática e Literatura 

MR: Média de Redação 

PGA: Nota correspondente de Gramática e Literatura na PGA 

O cálculo da Média de Redação para a 1ª e para 2ª série é feito a partir das 

redações elaboradas no bimestre. 

A média de Redação para a 3ª série corresponde à Prova Específica (PE) de 

Redação e às redações elaboradas no bimestre. 

As sínteses bimestrais das avaliações são expressas em notas, variando numa 

escala de zero a 10,0 (dez inteiros), de cinco em cinco décimos, com 

arredondamento. 

Na apuração da assiduidade será considerado promovido para a série seguinte, o 

aluno que obtiver em cada matéria: 

I - Frequência igual ou superior a 75%  

II - Nota final ou superior a 5,0 (Cinco inteiros); 

2 

3 

2 
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Cabe à Direção estabelecer normas diretrizes quanto às técnicas de avaliação para 

os alunos do colégio e para entrada de novos alunos, observando os preceitos 

legais. 

Durante o ano letivo serão atribuídas 04 (quatro) notas bimestrais. 

Ao término do ano letivo, extrair-se-a a média final do aluno, que será resultante 

da média aritmética das notas obtidas nos quatro bimestres. 

Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem média final, igual ou 

superior a 5,0 (cinco). 

 

1144    RREECCUUPPEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  BBIIMMEESSTTRREE 

Recuperação Obrigatória (RO) - todos os alunos que obtiverem média inferior a 

5,0 (cinco) em cada disciplina, inclusive Temas Interdisciplinares (Prova Geral          

Básica – PGB), terão oportunidade de realizar outra prova. A nota será então 

substituída. Caso essa nota seja menor que a anterior manteremos a de maior 

valor. A recuperação paralela será realizada com datas e horários pré-

estabelecidos pela coordenação. 

Obs.: Impreterivelmente no 4º bimestre terá direito a prova de recuperação 

somente os alunos que tiverem a nota abaixo da média. 

  

  

1155    SSIIMMUULLAADDOOSS  

Com um calendário que cobre o ano todo, os simulados reproduzem as exigências 

dos principais vestibulares e do ENEM: a organização rígida e a minuciosa, a 

identificação rigorosa, a inflexibilidade dos horários, a postura em sala e questões 

com o mesmo nível de dificuldade. 
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Familiarizar os alunos com os exames, ensiná-los a administrar bem o tempo 

disponível, habitua-los a definir uma estratégia para resolução das questões- esses 

são os principais objetivos. 

A avaliação criteriosa dos resultados individuais permite detectar a tempo e sanar 

as possíveis dificuldades. Os simulados serão realizados a partir da 2º série do 

Ensino médio.  

 

1166  AAPPOOIIOO  AAOO  EESSTTUUDDOO  

Oferecemos Portal na Internet, Tarefanet, laboratório de redação e Plantão de 
Dúvidas de Matemática e Física para que os alunos tenham todas as condições de 
realizar tarefas e sanar dúvidas. 

  

1177    PPOORRTTAALL  

Trata-se de um ambiente de conhecimento, ensino e aprendizagem que integra 

on-line todas as unidades do Objetivo, permitindo que alunos, pais e professores 

realizem pesquisas, coletem informações, assistam a aulas e debatam assuntos 

relevantes a partir de qualquer lugar. 

 

1188    OOBBRRAASS  LLIITTEERRÁÁRRIIAASS  

A cada bimestre, na 1ª e na 2ª série, os alunos devem ler pelo menos um livro, 

fornecido pelo colégio- uma obra de importância na literatura de língua 

portuguesa, em edição especialmente preparada, contendo notas e questionário. 

As aulas de Português também são organizadas de modo a conduzir e orientar o 

aluno para desenvolvimento dessa leitura. Outras atividades são propostas pelo 

professor para incentivar e acompanhar a efetiva leitura do livro. Os títulos 

escolhidos estão entre os mais frequentes nas listas de leitura obrigatória para os 

vestibulares das melhores universidades. As provas de Português também 

apresentam questões alusivas a essas obras. 



Manual da Família e da Equipe 11 

Na 3º série, o programa de leitura é determinado pelas listas de obras literárias 

cujo conhecimento é exigido nos grandes vestibulares. Nas aulas de literatura, 

retomam-se as obras dessas listas que já tenham sido lidas em complementar seus 

estudos de literatura e a sua preparação para o ingresso na universidade, nesta 

série os alunos recebem, em volumes especiais, resumos e análises das obras 

exigidas nos exames da USP e da UNICAMP.     

  

1199    MMEEDDIIDDAASS  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREESS  
O Colégio procurará promover o ajustamento do educando à sua comunidade, 

tornando-os cientes de seus direitos e deveres. Na repreensão à indisciplina, o 

Colégio adotará sempre o emprego de medidas educativas, procurando levar os 

educandos a conscientizarem-se pelos seus atos e a responsabilizarem-se pelas 

faltas cometidas. 

Quando da inobservância dessas medidas educativas, serão punidos de acordo 

com o Regimento Escolar devidamente aprovado pela Diretoria de Ensino. 

Toda medida disciplinar escrita aplicada será registrada e comunicada aos pais ou 

responsáveis por meio de formulário oficial da escola. Deverá ser assinada pelos 

pais e devolvida a secretaria. 

O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão 

acarretar aos alunos as seguintes medidas disciplinares: 

 

AADDVVEERRTTÊÊNNCCIIAA  EESSCCRRIITTAA  QQUUAANNDDOO  OO  AALLUUNNOO::  

a) Reincidir no erro, mesmo após ter recebido advertência verbal; 

b) Apresentar atitude de indisciplina que perturbe o bom andamento da aula e das 

atividades; 

c) Desrespeitar professores, funcionários e colegas; 

d) Escrever, rabiscar ou desenhar nas paredes, móveis ou quaisquer partes do 

edifício escolar; 
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e) Portar qualquer aparelho sonoro em sala de aula, inclusive CELULARES, jogos 

eletrônicos e etc., sem autorização; 

f) Apresentar atitude de indisciplina não mencionada acima. 

g) Agressão física. 

h) Namorar nas dependências do Colégio 

 

SSUUSSPPEENNSSÃÃOO  DDEE  11  AA  55  DDIIAASS,,  QQUUAANNDDOO  OO  AALLUUNNOO:: 

a) Receber a terceira advertência disciplinar escrita; 

b) Desrespeitar professores, funcionários e colegas.  

c) Promover festas ou manifestações sem prévia autorização por escrito da 

Direção; 

d) Participar de brigas, algazarras em qualquer dependência da escola e/ou em 

suas imediações; 

e) Participar de atos que resultem na ausência coletiva de aula ou de trabalhos 

escolares; 

f) Causar danos morais e/ou materiais à escola por motivo de indisciplina; 

g) Falsificar assinaturas de responsável pelo aluno, professores e funcionários ou 

alterar documentos; 

h) Namorar nas dependências da escola; 

i) Praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes; 

j) Portar objetos que firam a integridade física e moral de alunos e funcionários; 

k) Apresentar caso grave de indisciplina não mencionado acima. 

l) Agredir colegas, professores ou qualquer outro funcionário nas dependências do 

Colégio ou atividades extracurriculares. 
 

 

  

2200    OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS    
Dependendo da gravidade dos fatos, a escola poderá modificar a medida 

disciplinar aplicada. O caso poderá ser levado à Direção da Escola que, juntamente 
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com o Conselho de Classe (professores e coordenação), decidirá pela assinatura de 

termo de compromisso ou sobre a permanência do aluno na escola. 

O aluno suspenso em dia de avaliação deverá comparecer à escola no inicio do 

período para realizar a prova. 

Ao final do ano letivo, haverá um Conselho de Classe, quando será feita uma 

análise da conduta do aluno que poderá resultar em: 

a) Matrícula condicionada com termo de permanência; 

b) Matrícula recusada. 

 

2211    DDIIRREEIITTOOSS  DDOO  AALLUUNNOO  

A escola é um espaço onde se exerce a cidadania e, por isso, é importante que 

todos conheçam os seus direitos e deveres fundamentais enquanto pessoas, a fim 

de que possam criar entre nós um ambiente saudável e de respeito mútuo. Só 

assim construiremos, de fato, a verdadeira comunidade.  

O aluno tem direito a receber, em igualdade de condições, a orientação necessária 

para a realização de suas atividades escolares, bom como usufruir de todos os 

benefícios de caráter, educativo, recreativo e social que o Colégio lhe 

proporcionar, além dos que estão garantidos no ECA (Estatuto do Menos e do 

Adolescente). 

É direito do aluno: 

 Ser orientado em suas dificuldades com toda compreensão e zelo; 

 Ser ouvido em suas queixas ou reclamações; 

 Receber seus trabalhos e tarefas corrigidos e avaliados; 

 Fazer perguntas que julgar convenientes para seu melhor esclarecimento, com 

respeito e sem atrapalhar a aula; 

 Ser ouvido em suas reivindicações e sugestões por quem é direito e, se for 

problema da classe, que haja em consenso. 
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 Utilizar-se da Biblioteca e dos Laboratórios e de outras dependências da escola, 

obedecendo às normas estabelecidas; 

 Ser respeitado, sem discriminação de credo religioso, de convicção política, de 

raça e de cor. 

 

2222    DDEEVVEERREESS  DDOO  AALLUUNNOO  

 “Tolerar que o aluno viva sem disciplina, deixá-lo que cresça com seus defeitos e 
permiti-lhe que faça o que apraz não é amá-lo, nem respeitá-lo. ” 

 Respeitar as autoridades e os colaboradores do Colégio; 

 Respeitar os colegas; 

 Apresentar-se nas aulas com o máximo de asseio a alinho pessoal; 

 Ser pontual na entrega dos trabalhos escolares; 

 Obedecer às determinações do Regimento Escolar, da Direção, da 

Coordenação, dos professores e dos funcionários; 

 Possuir o material escolar exigido, mantendo-o em perfeita ordem e asseio; 

 Participar das atividades promovidas e determinadas pela Direção do Colégio; 

 Ocupar na classe o lugar que lhe é designado ou de acordo com orientação do 

professor; 

 Colaborar com a Direção no cuidado e asseio do mobiliário e de todo espaço de 

uso coletivo como: pátios, banheiros e sala, observando as regras de bom uso 

dos ambientes; 

 Promover atividades individuais e coletivas com expressa autorização da 

Direção do Colégio; 

 Justificar sua ausência quando solicitado; 

 Usar de honestidade na execução de provas e de outras atividades escolares, 

que é o primeiro passo para a cidadania responsável; 

 Atender à convocação da Direção e dos professores; 
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 Trazer o material escolar necessário às aulas, evitando, assim, emprestado o 

material de outro aluno; 

 Fazer chegar às mãos dos pais ou responsáveis as circulares, comunicados e 

informativos encaminhados pelo Colégio. 

 Trazer diariamente a agenda; 

 Fazer diariamente as tarefas escolares.  

  

2233  BBOOLLEETTOOSS  EE  OOUUTTRROOSS  PPAAGGAAMMEENNTTOOSS  
1. Os boletos para pagamentos serão enviados via agenda, para emissão da 2ª via 

do boleto, é só acessar o site (www.colegiodacomunidade.com.br) digitar o código 

de acesso e a senha do aluno. 

2. O colégio somente receberá em seu caixa boletos de mensalidades com mais 

de 30 dias de atraso, ou outros valores previamente negociados com a tesouraria. 

Demais boletos deverão ser pagos na rede bancária. 

3. O colégio não se responsabiliza por valores em dinheiro extraviados (para 

pagamento de passeios, livros, material didático e outras taxas pagas na 

secretaria). Recomendamos que seja feito o pagamento pessoalmente. Caso não 

seja possível, enviar o cheque nominal ou dinheiro (se não houver cheques) em 

um ENVELOPE fechado aos cuidados da secretaria.  

4. É bom lembrar que como Colégio Cristão em aliança com as famílias contamos  

que os senhores sejam coerentes, pagando as mensalidades em dia, para que 

possamos dar um bom exemplo de conduta para nossas crianças. 

 

 

 

 

http://www.colegiodacomunidade.com.br/

