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Aluno / Pai ou Responsável,

Calendário de Atividades Escolares – 2017.
Recesso

 Manual do Aluno;
 Calendário de avaliação

02

Prova anual

05

Inicio do ano letivo

21 dias letivos
ABRIL
19 dias letivos

Organize-se e tenha-o sempre à mão.
Desejamos todo o sucesso neste ano que se inicia.

2º Bimestre

MAIO
21 dias
letivos

Reunião Pedagógica

7

Reunião de pais do Ensino Fundamental II

?

Reunião de pais do Ensino Médio

12 a 16
MARÇO

Esperamos que você leia.

Obs.: Não existe 2ª via do livreto.

01 e 02

13 dias letivos

1º Bimestre

Você está recebendo um livreto contendo:

JANEIRO
FEVEREIRO

19 a 23

Recesso – Carnaval
Período de Testes - Ensino Fund. II e Ensino Médio – 1º bimestre

30

Feriado - Paixão de Cristo

02

Feriado Municipal- São Benedito

19 a 26

Período de Provas – Ensino Fund. II e Ensino Médio – 1º bimestre

21
23
27
01

Feriado - Tiradentes
Feriado – São Jorge
Simulado / Conselho de Classe
Feriado – Dia do Trabalho

02
07 e 08

Início do 2º Bimestre / Reunião de Pais do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio
Feira de Ciências

21 a 25

Período de Testes - Ensino Fund. II e Ensino Médio – 2º bimestre

31

Feriado Corpus Christi

01

Recesso

JUNHO

04 e 05

Feira Literária

20 dias letivos

11 a 15

Simulado

22 a 28

Período de Provas – Ensino Fund. II e Ensino Médio – 2º bimestre

29
JULHO

02 a 05

Festa Junina
Aulas de Recuperação

3º bimestre

12 dias
letivos

06
09 a 12

Provas de Recuperação

11 e 12

Reunião de Pais

13
16 a 29
30
AGOSTO

Festival do Caldo

21 a 31

Recesso
Início do semestre
Período de Testes– Ensino Fund. II e Ensino Médio – 3º bimestre

23 dias letivos
SETEMBRO

07

Feriado - Independência

19 dias letivos

12

Feira Cultural

21 a 27

Período de Provas – Ensino Fund. II e Ensino Médio –3º bimestre

24 a 28

Simulado

OUTUBRO

01

21 dias letivos

04 e 05

Início do 4º Bimestre
Reunião de Pais do Ensino Fundamental II e Ensino Médio

12

Feriado – Padroeira do Brasil

15

Feriado - Dia do Professor

26 a 31

Período de Testes– Ensino Fund. II e Ensino Médio – 4º bimestre

NOVEMBRO

01

Período de Testes– Ensino Fund. II e Ensino Médio – 4º bimestre

17 dias
Letivos

02

Feriado - Finados

05 a 09

Simulado

15 e 16

Feriado e Recesso – Proclamação da República e Recesso

20
DEZEMBRO
15 dias
Letivos

03 a 07

Feriado – Consciência Negra

1. O sistema de avaliação da CEDUC é composto por quatro modalidades:
Teste
Nota Tarefa
Simuladinho
Prova



-

50 pontos
30 pontos
20 pontos
100 pontos

Para se obter a média bimestral é realizada a soma de todas as avaliações,
dividindo-as por 2, tendo que ser maior ou igual a 60.

2. Para aprovação com 4 (quatro) avaliações:
 240 pontos com 75% de frequência.

3. Irá para recuperação final o aluno que não atingir o somatório de 240 pontos.
4. Terá direito a recuperação anual o aluno que após a recuperação semestral não conseguir
obter o resultado esperado em duas matérias.




Para a aprovação anual o aluno deverá atingir a média mínima de 50 pontos.
O aluno só poderá ficar de recuperação anual em 02 (duas) disciplinas. Se
ultrapassar este número, estará automaticamente reprovado.

Período de Provas – Ensino Fund. II e Ensino Médio –4º bimestre

07

Festa de Encerramento

10 a 15

Aulas de Recuperação

10 e 11

Reunião de Pais

17 a 20

Provas de Recuperação

21

AVALIAÇÃO – CONSIDERAÇÕES A SABER:

Entrega de resultados

Resultado Final e Formatura do Ensino Médio

Obs.: Este calendário poderá sofrer alterações. Os pais / responsáveis serão
comunicados oportunamente.

5. Após a recuperação anual, caso não obtenha os pontos necessários (50 pontos), o aluno
terá direito à dependência em até 02 (duas) disciplinas.





Na dependência, o aluno será avaliado bimestralmente através de trabalhos e
provas, a critério do professor;
As avaliações ficarão arquivadas na escola, na pasta de cada aluno.
Os estudos dos conteúdos de dependência ficarão sob responsabilidade de cada
aluno.

6. Sobre o teste: Não há segunda chamada para o teste, o aluno que faltar e apresentar
atestado médico ou justificativa assinada pelo responsável receberá 50% da nota da prova.

7. Sobre a Prova: O aluno que faltar alguma prova, deverá requerer na secretaria a segunda
chamada. A mesma será realizada de acordo com o calendário.

8. Educação Física – Uniforme e Critérios de Dispensa
A Educação Física é um componente curricular obrigatório nas escolas, sendo
obrigatória a assistência e participação dos alunos na realização das aulas teóricas e
práticas.
A Educação Física é feita através de exercícios, ginásticas, brincadeiras, jogos,
competições etc.
Ela proporciona um melhor condicionamento físico, uma maior integração entre
alunos e escola, desenvolvendo no educando:
 O espírito de solidariedade;
 De união;
 O trabalho em equipe;
 A integração social.
É um componente vital para a saúde do corpo, cuja situação de pleno equilíbrio torna-se
indispensável para o bom aprendizado.
Critérios de dispensa: Os alunos poderão ser dispensados das aulas práticas nos
seguintes casos:
 Apresentação de atestado médico comprovando sua dispensa e o período da
mesma.
 Apresentação de declaração que comprove a participação regular e efetiva da
prática de uma atividade física.
Avaliação – Trabalhos Bimestrais
 Os alunos dispensados das aulas práticas de Educação Física enquadrados em um
dos itens acima terão que apresentar no final de cada bimestre, um trabalho
manuscrito, referente ao assunto que o professor estiver ministrando naquele
bimestre.
 Os alunos que durante o bimestre apresentarem mais de 6 (seis) faltas sem
justificativa, serão considerados faltosos e terão que apresentar trabalho bimestral.
Uniforme – Indispensável o uso do uniforme



Para participar da aula de Educação Física o aluno deverá estar uniformizado,
sendo: Para meninas – Camisa da CEDUC, calça ou bermuda de ginástica, meia e



tênis; Para meninos – Camisa da CEDUC, bermuda confortável para prática de
esporte, meia e tênis.
A escola disponibiliza 2 (dois) vestiários (masculino e feminino) com chuveiro. No
término da aula os alunos que quiserem poderão utilizá-los para tomarem banho.

9. Observações Importantes sobre as Avaliações de 2º chamada
 O prazo para requerimento da prova de 2º chamada é de 48h (quarenta e oito horas)
na secretaria da Escola, caso não o faça o aluno perderá o direito de fazer a prova.
Obs.: Será cobrado o valor de R$ 10,00 (dez reais) para cada prova sem atestado
médico.
10. Uniforme Escolar CEDUC
O uso do uniforme completo é obrigatório. Sem ele, não será permitida a entrada do aluno
nas dependências da escola mesmo que em horários em que os mesmos não estão em aula.



O uniforme da escola é composto da seguinte forma:
Feminino: Camisa da CEDUC, bermuda jeans ou preta (altura do joelho e sem detalhes)
ou calça jeans, meia e tênis.
Masculino: Camisa CEDUC, bermuda jeans ou preta sem detalhes, calça jeans ou preta,
meia e tênis.
Ficará impossibilitado de assistir as aulas (os pais / responsáveis serão imediatamente
comunicados) o aluno que não estiver devidamente uniformizado, seja qual for o
motivo.
Se o aluno tirar o uniforme dentro do colégio, o mesmo será advertido por escrito.
O uniforme está à venda na secretaria.
Calçados: Não é permitido o uso de botas e chinelos.
11. Horário de Expediente do 1º turno



1º Tempo – das 07h 30min. às 08h 20min.



2º Tempo – das 08h 20min. às 09h 10min.



3º Tempo – das 09h 10min. às 10h 00min.



Recreio

– das 10h 00min. às 10h 20min.



4º Tempo – das 10h 20min. às 11h 10min.



5º Tempo – das 11h 10min. às 12h 00min.



6º Tempo – das 12h 00min. às 12h 50min.

Horário do Ensino Médio turno da tarde
Terça- feira e quarta- feira – 13:50 min. às 17h 20min.
12-Tolerância:
O portão será aberto às 07 h 10min. e será fechado às 07 h 30min. com tolerância de 5min.
(7:35) Não será permitida a entrada após este horário.
Em relação às aulas dos alunos do Ensino Médio no turno da tarde também haverá uma
tolerância de 05 min. Caso não seja respeitada, o aluno será dispensado das aulas.
O aluno terá direito a 03 atrasos no mês, com ou sem justificativa. Podendo entrar no
segundo horário (8:20).
2° atraso: comunicação verbal
3° atraso: notificação por escrito. O aluno só entrará no dia seguinte com este documento
devidamente assinado pelo responsável. A partir do 4° atraso dentro do mês, mesmo com a
notificação assinada, o aluno não entrará no colégio.
A saída antecipada de alunos só será autorizada, em caso de emergência ou questões de
saúde, com comunicação escrita e assinada pelos responsáveis.
Na falta do professor os alunos farão atividades da matéria específica ou similar.
13-Objetos Pessoais:
Todos os objetos, inclusive uniforme, devem estar com o nome do aluno legível.
Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos na sala de aula, podendo ser recolhido e
entregue somente para os responsáveis.
O colégio não se responsabiliza por perdas e danos de objetos.
14-Recreio – almoço
Todas as questões referentes à cantina deverão ser resolvidas com a responsável Enalda.
Não jogar lixo no chão.
Deixar as mesas limpas.
No 1° sinal o aluno deve se dirigir à sala de aula.

No 2° sinal, o aluno deve estar na sala de aula. Após a entrada do professor, o aluno não
mais entrará, sendo o aluno encaminhado a coordenação pedagógica, fazendo a atividade
que o professor orientar, entrando na sala na próxima aula. Dependendo da situação, o aluno
levará uma advertência.
Após o recreio o aluno só poderá sair de sala transcorrido 1 (um) tempo de aula ou em caso
de urgência.
A cozinha é de uso exclusivo dos funcionários da escola.
Caso o aluno precise gelar o lanche, deverá entregá-lo a Inspetora de alunos Yamara ou a
coordenadora pedagógica Patrícia, com nome para que não fique difícil a identificação do
mesmo.
Caso o aluno precise almoçar na escola, deverá trazer o seu próprio talher.
15-Banheiro
Apagar as luzes e não desperdiçar papel.
Nunca jogar nada no vaso sanitário e dar sempre descarga.
Nunca subir no vaso sanitário e Não molhar o chão.

16-Organização da sala de aula
É proibido rabiscar, danificar as carteiras, cadeiras ou qualquer objeto da sala de aula,
inclusive paredes, cortinas, armários etc. Os danos causados serão cobrados dos pais e o
aluno será suspenso (mesmo sendo dia de teste e prova).
Ao sair, deixar a sala limpa e organizada como receberam.
Não será permitido comer na sala de aula.
As comemorações de aniversário só serão permitidas no horário do recreio.
17-Fotos/ filmagem
É proibido tirar e/ou postar fotos e vídeos de professores, funcionários e alunos sem
autorização prévia dos mesmos.
18-Indisciplina
De acordo com o regime interno da CEDUC, os atos de indisciplina serão punidos conforme a
gravidade, podendo ser:

Notificação:
Deixar de fazer os deveres de casa e de aula.
Trazer tarefas de casa incompletas.
Esquecer o material escolar.
Advertência escrita:
Transitar pela escola em horário de aula.
Perturbar as aulas com conversa, brincadeiras etc.
Fazer lanche fora do horário estipulado.
Falar ou agir de forma inadequada com os demais alunos (apelidos, agressão verbal etc.)
Falar na hora da prova ou teste.
Tirar o uniforme dentro da escola.
Entrar em setores não autorizados, sem liberação do funcionário competente do setor (ex:
sala de professores, secretaria, cozinha etc.).
Sentar na carteira e/ou mesa dos professores.
Causar qualquer tipo de dano ao patrimônio escolar (qualquer prejuízo será ressarcido pelos
responsáveis).
Não se apresentar ao setor de coordenação pedagógica quando solicitado pelo professor.
Deitar nos bancos da escola.
Observações Importantes:
O aluno só entrará no colégio com a advertência assinada pelos responsáveis.
Após duas advertências escritas, qualquer ato indisciplinar nesta categoria, o aluno será
suspenso por um dia.
Dependendo do ato indisciplinar, o aluno só entrará no colégio acompanhado do responsável.
Recuperação Paralela:
O aluno que apresentar dificuldades pedagógicas durante o ano letivo poderá ou deverá fazer
aulas do assunto em deficiência no horário estipulado para monitoria.
Prova Anual e Dependência:
O aluno poderá levar duas disciplinas para quinta nota devendo tirar no mínimo cinquenta
pontos em cada uma para ser aprovado para a série posterior. Caso o aluno não consiga
obter essa pontuação poderá levar a disciplina em dependência para a série seguinte.
19-Suspensão:
Desrespeitar o mapeamento da sala.
Fazer uso do telefone celular e outros aparelhos eletrônicos em sala durante as aulas, assim
como sair de sala no horário de aula para atendê-lo.
Portar qualquer tipo de objeto perfuro cortante ou pornográfico no ambiente escolar.

Fumar ou beber / portar bebida alcoólica nas dependências do colégio e nas adjacências
(estando uniformizado).
Envolver-se em brigas dentro ou fora da escola (estando uniformizados).
Atentar contra a integridade física dos professores, funcionários e alunos.
Utilizar meios ilícitos para obter vantagem em provas, notas etc.
Ausentar-se do colégio sem autorização da coordenação e direção pedagógica.
Namorar nas dependências do colégio.
Sentar no colo dos alunos.
Xingar, ofender, maltratar e/ou agredir verbalmente qualquer membro da comunidade escolar.
Se apropriar, danificar e mexer em pertences de outras pessoas sem a devida autorização,
inclusive dos colegas de turma.
Danificar móveis ou utensílios propositalmente.
Rabiscar / pixar paredes, carteiras etc.
Assistir aula em outra sala que não seja a sua.
Matar aula dentro do colégio.
20-Desligamento do Colégio:
O comportamento inadequado com infrações graves do aluno será avaliado pela equipe
pedagógica e conselho de classe, podendo o mesmo ser desligado do corpo discente.
Visando um melhor atendimento, para falar com a Direção e Coordenação Pedagógica,
solicitamos agendamento pelo telefone 3361 1695 ou na secretaria da escola.

