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O Manual da Escola tem como objetivo a divulgação das principais 

ações, normatizações e a forma de acompanhamento realizada por nossos 

profissionais da Educação, em seus mais diversos setores.  Toda a proposta 

de trabalho desenvolvida no Colégio Nossa Senhora da Glória visa atender, 

com excelência e responsabilidade, segundo a Filosofia do colégio, a 

formação integral dos alunos.   

 

1 - FILOSOFIA 

Educar o coração do educando dentro dos valores evangélicos 

baseados na Pedagogia de Jesus Cristo – Mestre e, inspirando-se em Maria, 

mãe e modelo de vida do educador. 

 

2 - MISSÃO 

Educar para a comunidade, com o coração aberto para a vida, a justiça, 

a cidadania e a fraternidade, evangelizando e integrando o ser humano na 

sociedade em que vive numa tríplice dimensão: com Deus, com o seu 

semelhante e com a natureza, interferindo na história da humanidade e na 

sua própria história. 

 

3 - VISÃO 

Sermos escola de referência, que educa com o coração, para formar 

cidadãos com excelente qualidade acadêmica, destacando-se em valores, 

atitudes humanísticas e cristãs, construindo um legado para as futuras 

gerações. 
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4 - PROPOSTA PEDAGÓGICA: 

Concebendo a aluno com um ser social, psicológico e histórico, tendo o 

construtivismo, o sócio interacionismo e a teoria da aprendizagem 

significativa como referenciais teóricos e acreditando numa educação 

transformadora, relacionamos os conteúdos e orientações didáticas.  

A Proposta Pedagógica poderá ser alterada a qualquer tempo pelo 

Colégio Nossa Senhora da Glória, bem como sua matriz curricular, desde 

que respeitados os direitos dos alunos e legislação atinente.  

A Proposta Pedagógica estipulará tanto as disposições da base 

comum nacional e a parte diversificada, como os conteúdos curriculares a 

serem ministrados em cada série/ano, carga horária anual e total do curso, 

calendário letivo e outros elementos inerentes à matéria. 

 

5 - PARCERIA FAMÍLIA-ESCOLA 

 Esta parceria é baseada na cooperação, no respeito e na confiança. 

Ela é imprescindível para o sucesso da educação de nossos alunos, uma 

vez que temos objetivos comuns – a formação de valores morais, a 

construção de conhecimentos e a autorrealização de cada um deles. Para 

que isso ocorra, precisamos da participação da família, no acompanhamento 

sistemático da vida escolar de seu filho (a). 

 

6 – HORÁRIOS  

Pontualidade é uma questão de respeito à coletividade e condição 

essencial para a organização e funcionamento de qualquer instituição. Os 
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horários de aula para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, 

são os seguintes: 
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6.1 – Entrada 

● Após o início da aula, o aluno só poderá entrar em sala de aula 

devidamente autorizado pela coordenação, além disso, quatro atrasos 

no mínimo por bimestre o aluno é advertido. 

● Haverá uma tolerância de 10 minutos do horário da primeira aula. Caso 

o atraso seja maior, o aluno poderá entrar somente na segunda aula. 

● Pela manhã, os portões serão abertos às 6h40min. 
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6.2 – Saída 

        Os portões serão abertos exatamente nos horários que constam nesse 

manual. 

Em caso de permanência do aluno nas dependências da escola, após 

o término do horário de aula, por um período superior a 30 (trinta) minutos, 

será cobrado um adicional, conforme consta no contrato: 

Inciso II: O CONTRATADO se responsabiliza pelo(s) aluno(s) que esteja(m) nas dependências do 

Colégio nos horários das 6h45min às 12h30min, para alunos do turno matutino, e, das 13h às 17h40min, 

para alunos do vespertino. Em caso de permanência do aluno nas dependências do Colégio após o 

término do horário de aula, por um período superior a 30 (trinta) minutos, será cobrado juntamente com 

a mensalidade, um valor de permanência, que terá como base de cálculo: Valor mensal dividido por 30 

(trinta) dias; o resultado será dividido pelo número de horas por dia, compreendidas entre o início e o 

fim do horário de aula do aluno, multiplicado pelo número de horas extras (a cada fração de 15 minutos) 

utilizadas no mês, que será repassado para pagamento dos encargos trabalhistas da pessoa que será 

responsabilizada pela guarda da criança até que o seu responsável venha buscá-la. 

Inciso III: O CONTRATADO visa pela segurança de seus ALUNOS(AS), cabendo ao(s) 

CONTRATANTE(S) orientar(em) que o(a) ALUNO(A) aguarde sempre dentro das dependências do 

Colégio, compreendido do portão para dentro, jamais na calçada. O CONTRATADO não se 

responsabilizará por fatos ocorridos com alunos fora do horário de aula e/ou atividades extracurriculares 

e que não permaneçam nas dependências do estabelecimento, sendo tolerado o período máximo de 30 

(trinta) minutos após o término da aula/atividade extracurricular, conforme estabelecido no parágrafo 

acima. 

Caso haja necessidade de saída do aluno antes do término do horário, 

o responsável deverá comunicar via telefone (recepção), à coordenação. 

Em casos de outras pessoas, cujos nomes não constam na lista de 

pessoas autorizadas a retirarem o aluno, a coordenadora deverá ser 

informada.  
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7 – MATERIAL UTILIZADO 

 Apostila do sistema de Ensino Positivo - o colégio adota o “Sistema 

Positivo de Ensino”, as apostilas devem ser adquiridas através do e-

commerce www.eskolare.com/e/cnsdglorinha e www.ftdcomvoce.com.br 

(conforme contrato) 

Parágrafo Terceiro: O(s) CONTRATANTE(S) declaram ter ciência de que os MATERIAIS DIDÁTICOS 

mencionados nesta Cláusula são consumíveis, nos termos do artigo 86 do Código Civil, não podendo 

ser reaproveitados em ano posterior, bem como estão protegidos pela Lei n.º 9.610/1998 (Lei dos 

Direitos Autorais) não podendo ser reproduzidos, fotografados, digitalizados ou fotocopiados no todo ou 

em parte. 

8 – UNIFORME 

(conforme contrato) 

CLÁUSULA OITAVA: Conforme previsto nas normas regimentais da Instituição o uso do uniforme 

completo pelo aluno(a) é obrigatório, sendo composto de: camiseta, calça e jaqueta, próprios da escola, 

e tênis. Para os alunos da 3ª Série do Ensino Médio, além do uniforme completo, está autorizado o uso 

de camiseta exclusiva da turma, que será desenvolvida em conjunto com os alunos, mediante prévia 

aprovação da arte pela Direção. O uniforme deverá ser adquirido pelo(s) CONTRATANTE(S) nos locais 

indicados pelo CONTRATADO. 

Parágrafo Único: Fica vedado ao(s) CONTRATANTE(S) e aluno(a) utilizarem a logomarca de 

propriedade do CONTRATADO, protegida pela Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), para todo 

e qualquer tipo de material, como, por exemplo, confecção de uniformes, bordado ou plotagem da 

logomarca sem autorização, bem como eventos a serem realizados fora das dependências do 

CONTRATADO, salvo por autorização expressa. 

 

 

O uniforme é uma forma de igualar um grupo, não reduzindo o valor 

pessoal de cada um, mas auxiliando na identificação dos pertencentes ao 

grupo no sentido de união, proteção e igualdade de direitos. 

Para evitar o extravio de peças do uniforme (jaqueta, camiseta, calça), 

pedimos para bordar o nome do aluno ou marcá-lo com caneta para tecido. 

http://www.eskolare.com/e/cnsdglorinha
http://www.ftdcomvoce.com.br/
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Os alunos devem vir de tênis, tanto as meninas quanto os meninos. Não 

deverão vir de sandálias/tamancos/chinelos para evitar acidentes – é norma 

da escola.  

 

 

9. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS: 

 

I.  Segunda chamada de Avaliações: Cada disciplina solicitada será cobrada uma taxa de 

R$15,00 (quinze reais). 

II.  Prova recuperativa: Cada disciplina solicitada será cobrada uma taxa de R$5,00 (cinco reais). 

III.  Declarações de matrícula ou de frequência: Será cobrado uma taxa de R$5,00 (cinco reais). 

IV.  Segunda via de documentos: o valor de cada documento solicitado será cobrado uma taxa de 

R$15,00 (quinze reais). 

V.  Segunda via de Histórico Escolar e Histórico de Transferência: o valor de cada documento 

solicitado será cobrado uma taxa de R$25,00 (vinte e cinco reais). 

VII.  Segunda via de Carteira de Identificação do aluno: será cobrada uma taxa de R$5,00 (cinco 

reais) em caso de perda. 

VII.  Segunda via da Carteirinha de Estudante: será cobrado uma taxa de R$10,00 (dez reais). 

 

 

10. AUTORIZAÇÃO DE ALUNO 

CLÁUSULA SÉTIMA: O(s) CONTRATANTE(S) fica(m), desde já, ciente(s) de que o CONTRATADO 

não dispõe ou indica transporte escolar, sendo a eventual contratação e utilização deste serviço de sua 

inteira responsabilidade. Além disso, o CONTRATADO não presta serviços em relação a 

estacionamento, vigilância ou guarda de veículos automotores de qualquer natureza, não assumindo, 

portanto, para si, a responsabilidade de indenizações por danos, furtos, roubos, incêndios, 

atropelamentos, colisões etc., que venham a ocorrer nos pátios internos, externos, ou circunvizinhos de 

seus prédios, cuja responsabilidade será exclusivamente de seu condutor e/ou proprietário.  

Parágrafo Primeiro: O CONTRATADO não permitirá, em hipótese alguma, a saída do(a) ALUNO(A) 

com pessoa diversa daquela que foi autorizada pelos responsáveis legais, conforme “Autorização de 

Saída” que será preenchida pelo(s) CONTRATANTE(S) no ato da matrícula. Por medida de segurança, 

não serão aceitas autorizações por telefone, a menos que, excepcionalmente, o CONTRATADO retorne 

a ligação para os telefones cadastrados na ficha do(a) aluno(a). 
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Parágrafo Segundo: O(a) aluno(a) não autorizado a sair deverá aguardar seus 

pais/responsáveis dentro do Colégio, não sendo permitida sua saída com outras pessoas (pais 

de amigos, parentes, conhecidos) sem estarem devidamente autorizados. 

 

* A ficha de autorização será enviada pela escola. 

 

11. DO USO DA TECNOLOGIA – ESCOLA SEGURA 

(conforme o contrato) 

CLÁUSULA DOZE: O CONTRATADO adotará, sempre que julgar necessário, os denominados 

RETICs - RECURSOS EDUCACIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO, com a observância de todos os critérios legais e sobretudo éticos, nessa 

adoção, fazendo observar as consequências desse uso e exigindo a observância desses 

critérios por parte do(s) CONTRATANTE(S) e aluno(a).  

Parágrafo Primeiro: Os RETICs são compostos de todo material que viabilize o ato de educar 

por meio eletrônico, consistindo em material fixo ou não e seus periféricos (computadores, 

impressoras, aparelho móvel de telefonia celular, catracas e/ou equipamentos de controle de 

acesso, inclusive cartões magnéticos etc), softwares (ex.: programas de computador que 

monitore método de ensino), Portal Escolar etc.  

Parágrafo Segundo: A utilização dos RETICs pelo(a) aluno(a) é regulamentada pelo 

Regimento Escolar e demais normas e princípios éticos do colégio.  

Parágrafo Terceiro: O CONTRATADO poderá se utilizar de RETICs complementares, no decorrer do 

ano letivo, que podem exigir a assistência e supervisão da atividade pelo(s) CONTRATANTE(S) e/ou 

responsável legal, especialmente na realização de pesquisas e tarefas escolares fora do ambiente do 

CONTRATADO, sendo, então solicitado ao(s) CONTRATANTE(S) e/ou responsável legal participar, 

supervisionar e apoiar, observando-se  os deveres de vigilância parental, observando aos critérios 

legais, sobretudo na utilização de aplicativos eletrônicos do tipo WhatsApp, Instagram, Facebook, 

Moodle, Youtube, Google, entre outros. 

Parágrafo Quarto: O uso de dispositivos móveis particulares do(a) ALUNO(A), tais como 

Tablets, Smartphones e/ou Celulares, Aparelhos MP3, MP4, Games e/ou similares, dentro das 

salas de aula, somente será permitido se previsto no plano de aula e na atividade em questão, 

com autorização prévia específica do professor e com a devida supervisão e assistência do(s) 

CONTRATANTE(S) e/ou responsável legal, que desde já está ciente e consente que os 

mesmos estão sujeitos a monitoração e inspeção por parte do CONTRATADO, sempre de 

forma a garantir a segurança da comunidade escolar, prevenir e mitigar riscos e danos, dentro 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando ao CONTRATADO a 

faculdade de adotar as medidas disciplinares cabíveis e previstas no Regimento Escolar, nas 

hipóteses de descumprimento desta proibição. 
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Parágrafo Quinto: Nas hipóteses de descumprimento dos preceitos consignados no parágrafo anterior, 

poderá o CONTRATADO, inclusive, reter os equipamentos do(a) aluno(a) que o utilizar indevidamente, 

casos em que que serão remetidos à secretaria escolar, mediante advertência formal ao(à) aluno(a) e 

comunicação do(s) CONTRATANTE(S) e/ou responsável legal, sendo que somente a estes serão 

restituídos os equipamentos. 

Parágrafo Sexto: O CONTRATADO não se responsabiliza pela guarda e consequente 

indenização decorrente do extravio, furto, avaria ou dos danos causados a quaisquer objetos 

levados ao seu estabelecimento, bem como por qualquer quantia em dinheiro, aparelhos 

eletrônicos ou documentos, pertencentes ou sob a posse do(a) ALUNO(A), do(s) 

CONTRATANTE(S) ou de seus prepostos ou acompanhantes quando nas dependências do 

CONTRATADO, exceto se decorrentes de atos de quaisquer de seus colaboradores 

devidamente certificados e comprovados.  

Parágrafo Sétimo: O CONTRATADO poderá solicitar ao(s) CONTRATANTE(S) ou ao PODER 

JUDICIÁRIO a remoção de conteúdos que estejam em equipamentos do(a) ALUNO(A), na 

Internet, nas mídias sociais e/ou em aplicativos, sempre que oferecerem riscos aos educandos, 

ou forem contrários à ética, à moral, aos bons costumes, à legislação nacional vigente, ou 

afetem o bom relacionamento da comunidade escolar ou possam configurar algum tipo de dano 

ao CONTRATADO. 

Parágrafo Oitavo: A manutenção, por parte do(a) aluno(a) ou CONTRATANTE(S), dos 

chamados "grupos" (grupos de WhatsApp, Comunidades do Facebook, entre outros), 

relativamente a assuntos que digam respeito ao ambiente escolar, deve ser criteriosa e 

eventuais danos causados ao CONTRATADO, seus funcionários ou corpo discente, 

decorrentes do uso indevido, por parte do(a) aluno(a) ou CONTRATANTE(S), deverão ser 

indenizados. De igual modo, o CONTRATADO fica isento de tais responsabilidades 

relativamente a danos causados a terceiros por uso indevido desses recursos pelo(a) aluno(a) 

ou CONTRATANTE(S), relativamente ao ambiente escolar. 

Parágrafo Nono: O(s) CONTRATANTE(S) declara(m), desde já, que assumem 

responsabilidade integral por violações de direito do CONTRATADO e de terceiros, entre os 

quais os direitos de propriedade intelectual e direito de imagem, se porventura as violações 

forem cometidas por atos ou omissões do aluno(a) ou do(s) próprio(s) CONTRANTANTE(S). 

Parágrafo Dez: O CONTRATADO informa que não mantém ou participa de grupos em 

WhatsApp com pais e/ou alunos, tampouco em Facebook, Instagram ou outras redes sociais, 

mantendo apenas a página/perfil oficial da Instituição, sendo o único local pelo qual está 

responsável pelas informações/declarações. Informa, ainda, que nenhum professor, 

coordenador ou qualquer outro empregado está autorizado a participar ou se pronunciar EM 

NOME DO CONTRATADO em qualquer mídia social. Caso estes venham participar destes 

grupos, na condição de pais de alunos, suas manifestações serão entendidas unicamente como 

livre expressão pessoal e não traduzem o pensamento ou importam em concordância do 

CONTRATADO. 
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Parágrafo Onze: Deverá(ão) o(s) CONTRATANTES fiscalizar as redes sociais utilizadas pelos 

seus filhos, assim como na eventualidade de existir grupo de WhatsApp entre pais, este não é 

reconhecido pelo CONTRATADO e as comunicações ali realizadas não são do conhecimento 

ou fiscalização da Instituição. 

 

Aos pais, pedimos para que as fotos tiradas dos alunos na escola, 

exceto do seu filho(a), não sejam reproduzidas e nem publicadas nas 

redes sociais. 

 

12 - COMUNICAÇÃO 

     Os recados da escola estarão disponíveis no site do colégio e enviados 

pelo aplicativo DELTA CLASS.  

 

Baixar o aplicativo DeltaClass App - login e senha do boletim (deverá ser fornecido 

pela secretaria) 

❖ Passo a passo para acessar o programa pelo computador: 

1. Acessar  www.glorinha.g12.br 

2. Clicar em Boletim online. 

3. Caso queira buscar informações no computador sobre o aplicativo, no final da 

página  aparecerá a seguinte tela: 

 

 

 

● Passo a passo para instalar o aplicativo no celular: 

1. Em seu celular na Apple Store ou no Google Play  baixe o aplicativo DeltaClass 

. 

 

2. Digite o login e a senha  do responsável para acessá-lo. 

http://www.glorinha.g12.br/
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3. Pronto! Você está logado para acompanhar mais de perto a vida escolar de seu 

filho. 

 

12.1 - Reuniões: participar das reuniões promovidas pelo colégio; marcar 

horário para conversar com as professoras e coordenação evitando as 

conversas na porta, a fim de que os professores possam honrar com os 

horários de trabalho e dar atenção necessária aos seus filhos; comunicar a 

coordenação sobre qualquer situação do filho (remédios, faltas, dúvidas...). 

NÃO incluir os professores nos grupos de whatsapp, sem permissão. 

 

12.2 - Ficha de saúde: comunicar a coordenadora sobre as doenças do 

filho/a (alergias, convulsões...) 

● A ficha de saúde será enviada pela escola. 

 

12.3 - Remédios: Sob hipótese alguma a escola irá ministrar qualquer 

medicamento. No entanto, para alunos que precisam ser medicados, os pais 

devem enviar o remédio com a prescrição médica, à coordenação.  

Em caso de problemas de saúde ou acidente, o aluno não será 

encaminhado a médicos ou hospitais sem a devida autorização da família, 

a não ser em situações de urgência. As despesas ficarão a cargo da família, 

em caso de opção por hospital particular; 

Quando doente, o aluno não deverá comparecer à escola. 

 

13 – TAREFAS DE CASA 

 As tarefas de casa fazem parte da proposta educativa da escola. No 

Glorinha, entendemos que realizá-las com capricho, responsabilidade e 
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autonomia significa treinar a capacidade de atender aos compromissos 

consigo e com o outro, essenciais para uma boa adaptação social. Têm 

como finalidade, manter a continuidade da ação pedagógica desenvolvida 

em sala de aula, reforçando e fixando conteúdos e criando hábitos de 

estudo, bem como, aprendendo a desenvolver o senso de responsabilidade 

e autonomia. Também fazem parte do processo de avaliação. Portanto, 

executá-las é essencial para o bom desempenho escolar. 

 A participação da família neste contexto é a de supervisionar os 

trabalhos solicitados verificando as indicações da agenda, ajudar na 

organização da resolução dos exercícios, facilitar o entendimento dos 

enunciados, revisar as produções escritas, porém, jamais os pais e/ou 

responsáveis devem fazer as atividades pelos alunos. 

   As tarefas de casa são enviadas conforme necessidade e distribuição 

de cada série.  

 

14 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

          Coerente aos nossos objetivos educacionais, a avaliação é entendida 

como um processo dinâmico, contínuo e estimulador da inteligência 

humana. Inclui tanto a avaliação da aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos como a avalição permanente do ensino oferecido a eles. 

Para efeito de avaliação da aprendizagem escolar, o ano letivo é 

dividido em quatro bimestres, de peso equivalente. Os resultados da 

avaliação serão expressos através de notas em escala de 0,0 (zero vírgula 

zero) a 10,0 (dez vírgula zero), com um único dígito após a vírgula. A nota 

1,0 (um vírgula zero) será sempre grafada por extenso e o registro desse 

processo é expresso em documento próprio – boletins (online), 
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considerando a atuação do aluno frente ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Considerar-se-á aprovado no Ensino Fundamental e Médio, quanto ao 

aproveitamento escolar, o aluno que obtiver a Média Anual - MA - igual ou 

superior a 6,0 (seis vírgula zero) em cada uma das disciplinas ministradas 

em sua série.  

No ENSINO FUNDAMENTAL II tem sua média bimestral obtida 

através da soma e divisão das duas maiores notas das Avaliações Semanais 

(AS - valor 10,0 cada), pois das três ou duas realizadas a menor nota é 

descartada resultando (𝑀1). Essa média (𝑀1) tem o peso de 70% somado 

com 3,0 pontos resultando uma segunda média (𝑀2). Faz-se com a segunda 

média (𝑀2) e a nota da Prova Bimestral (PB - valor 10,0) uma média 

aritmética resultando a média bimestral (𝑀3). Pode-se também fazer parte 

da média (𝑀1) uma nota de trabalho (valor 10,0).  Acrescenta-se à Média 

Bimestral(𝑀3)  uma nota de participação (valor de 0 a 2,0), obtida pelo aluno 

quando houver em atividades extraclasse como maratonas ou outros 

eventos culturais. 

No ENSINO MÉDIO tem sua média bimestral obtida pela somatória dos 

Simulados, com participação e avaliação bimestral.  

  AVALIAÇÕES SEMANAIS 

ASs do EF II: Acontecerá nas quartas – feiras no período de aula;  

Simulado da 1ª e 2ª Série EM: Acontecerá nas sextas-feiras no período de 

aula; 

Simulado da 3ª EM: Acontecerá nas quartas-feiras no período da tarde. 
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Ensino Fundamental anos finais 
(EF II) 

A.S. 1 A.S. 2 

Gramática Matemática 

Inglês Espanhol 

História Filosofia 

Ciências Educação Física 

Geografia Arte (9º anos) 

 

Ensino Médio 

(1ª e 2ª Série E.M.) (3ª Série E.M.) 

SIMULADO 1 SIMULADO 2 SIMULADO 1 SIMULADO 2 

(LCH) 
LINGUAGENS E CIÊNCIAS 

HUMANAS 

(MCN) 
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

(LCH) 
LINGUAGENS E CIÊNCIAS 

HUMANAS 

(MCN) 
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 

Gramática   Matemática I Gramática   Matemática I 

Inglês  Matemática II Inglês / Espanhol Matemática II 

Literatura  Química Literatura  Química I 

Filosofia Física I Filosofia Química II 

História  Física II História  Física I 

Sociologia Biologia Sociologia Física II 

Arte * Arte Biologia 

Geografia * Geografia * 
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15 - MÉDIAS 

- De acordo com o regimento interno, a média mínima a ser atingida 

pelo aluno para a sua promoção é de 6,0. 

A Média Bimestral do Ensino Fundamental anos finais (EF II) será 

determinada mediante a seguinte fórmula: 

 

 (
𝐴𝑆1+𝐴𝑆2+𝐴𝑆3

2
) = 𝑀1 

(𝑀1 𝑥 0,7) + 30 = 𝑀2 

(
𝑀2 + 𝑃𝐵

2
) = 𝑀3 

 

Os 3,0 pontos mencionados acima são atribuídos pelo professor 
mediante os seguintes critérios: 

● Compreender, analisar, sintetizar e concluir as atividades 
propostas; 

● Aplicar os conhecimentos teóricos; 

● Elaborar hipóteses; 

● Ter uma conduta de atenção ao próximo e de preocupação 
coletiva; 

● Pontualidade. 

 

20 – SIMULADO 

10 – PARTICIPAÇÃO 
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A Média Bimestral do Ensino 

Médio será determinada mediante a 

seguinte fórmula: 

1ª e 2ª Série E.M. 

      (20 + 10 + 40 + 30) = 100 

          (S + P + T + P) = 100   

 

  

            3ª Série E.M. 
           (60 + 10 + 30) = 100 

               (S + P + P) = 100 

 
 

 

A Média Anual será determinada mediante a soma das notas finais dos 

quatro bimestres, sendo seu resultado dividido por quatro, conforme a 

seguinte fórmula: 

   

1º Bim. + 2º Bim. + 3º Bim. + 4º Bim.   ≥ 6,0 

4 

 16 - RECUPERAÇÃO 

A recuperação é um dos aspectos da aprendizagem no seu 

desenvolvimento contínuo, pelo qual o aluno, com aproveitamento 

insuficiente, dispõe de condições que lhe possibilite a apreensão dos 

conteúdos básicos. 

Por isso, o aluno cujo aproveitamento escolar for insuficiente poderá 

obter aprovação mediante recuperação de estudos, proporcionado 

obrigatoriamente pela instituição de ensino, onde haverá um conjunto 

40 – TRABALHOS, PROJETOS ou ATIVIDADES 

30 – PROVA BIMESTRAIS 

60 – SIMULADO 

10 – PARTICIPAÇÃO 

30 – PROVA BIMESTRAIS 
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integrado ao processo de ensino além de se adequar as dificuldades dos 

alunos. Assim a recuperação paralela é feita durante o ano letivo através da 

retomada dos conteúdos com metodologias digitais diferenciadas e a 

realização da avaliação de recuperação (recuperativa). 

Sendo assim, o aluno poderá solicitar prova de recuperação no final de 

cada bimestre, e, desde que tenha alcançado resultado melhor do que 

obtivera anteriormente, ser-lhe-á lançada a média aritmética da média 

bimestral (M3) com a prova de recuperação (PR) sendo o resultado definitivo 

do bimestre. 

𝑀3 + 𝑃𝑅

2
≥ 𝑀3 

O aluno submetido a Prova Geral - PG - receberá uma nota de 1,0 (um 

vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero), nota esta que deverá resultar num 

valor igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), calculado mediante a 

aplicação da seguinte fórmula:  

 

Média Anual + Nota da Prova Geral  ≥ 6,0 

2 

 

O aluno que, após a Prova Geral - PG - não obtiver o resultado final 

mínimo de 6,0 (seis vírgula zero), será submetido ao conselho de classe. 
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17 - DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

Seção I - Dos Direitos 
   

Art. 242 - Aos estudantes, regularmente matriculados em instituição 

de ensino pública ou privada, de qualquer nível, no exercício da liberdade 

de consciência e de crença além dos direitos que lhes são assegurados pela 

Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

suas alterações, Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações 

vigentes, são garantidos: 

 I. condições para o acesso e permanência na instituição de ensino 

asseguradas pelo princípio constitucional de igualdade; 

 II. ensino-aprendizagem efetivado pelo cumprimento da função da 

instituição de ensino; 

 III. ensino-aprendizagem, com acompanhamento pedagógico da 

instituição de ensino, quando impossibilitado de frequentar as aulas por 

motivo de enfermidade ou gestação, mediante laudo médico; 

 IV. ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para 

o exercício de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 

V. acesso a todos os conteúdos previstos na Proposta Pedagógica 

Curricular/Plano de Curso da instituição de ensino 

 VI. ser informado sobre o Sistema de Avaliação da instituição de 

ensino; 

 VII. acompanhar seu aproveitamento escolar e de sua frequência, no 

decorrer do processo de ensino-aprendizagem; 

 VIII. ter recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, com 

diferentes metodologias que possibilitem sua aprendizagem; 
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IX. contestar os critérios avaliativos que julgar estar em divergência 

do contido no disposto deste Regimento Escolar, podendo recorrer a 

instâncias superiores; 

 X. solicitar, pelos pais ou responsáveis, quando criança ou 

adolescente, revisão do resultado final do aproveitamento escolar, dentro do 

prazo máximo de 48 horas úteis, a partir da divulgação do mesmo; 

 XI. utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos 

materiais da instituição de ensino, de acordo com as normas estabelecidas 

nos regulamentos internos;  

 XII. solicitar orientação dos diversos setores da instituição de ensino; 

 XIII. participar das aulas e das demais atividades escolares; 

 XIV. participar de forma representativa na construção, 

acompanhamento e avaliação do PPP; 

 XV. ter assegurada a prática, facultativa, da Educação Física, nos 

casos previstos em lei; 

XVI. requerer transferência, quando maior ou quando criança e 

adolescente por meio dos pais ou responsáveis; 

 XVII. requerer, previamente, prova, aula ou atividades a critério da 

instituição de ensino, em razão de sua ausência por motivo de guarda 

religiosa, conforme legislação vigente; 

 XVIII. reposição das aulas e conteúdo, cumprindo o mínimo de 800 

horas e 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, conforme previsto na 

LDBEN e na instrução de Calendário Escolar vigente; 

 Com exceção do NEM (1ª série), com mínimo de 1000 horas.  

 XIX. atividades avaliativas pré-estabelecidas, em caso de faltas, 

mediante atestado médico; 

 XX. ausentar-se de prova ou de aula marcada, mediante prévio e 

motivado requerimento, para dia em que, segundo os preceitos de sua 
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religião, seja vetado o exercício de tais atividades, devendo-se lhe atribuir, 

prova ou aula de reposição, observado os parâmetros curriculares e o plano 

de aula do dia da ausência do estudante; 

 XXI. atendimento de escolarização hospitalar, quando impossibilitado 

de frequentar a instituição de ensino por motivos de enfermidade, em virtude 

de situação de internamento hospitalar; 

 XXII. ter registro de carga horária cumprida pelo estudante, no 

Histórico Escolar, das atividades pedagógicas complementares; 

 XXIII. requerer por escrito, a inserção do nome social em registros 

escolares internos, conforme legislação vigente; 

 XXIV. ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação; 

 XXV. ter respeitada a sua identidade de gênero e ser tratado pelo 

nome social, no âmbito escolar; 

 XXVI. denunciar situações de discriminação e preconceito étnico-

racial, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, de religião, 

de território, sofrido ou presenciado na comunidade escolar; 

 XXVII. ambiente escolar que promova uma Educação em Direitos 

Humanos e de respeito às diversidades; 

 XXVIII. receber AEE, quando necessário. 

 XXIX. recorrer de medida educativa, quando se julgarem 

prejudicados, ao gestor competente. 

 XXX. O aluno tem direito de receber orientação e assistência do 

Responsável na realização de tarefas escolares que exijam pesquisa na 

internet e uso de recursos tecnológicos, bem como a participação em 

ambientes de interação social digital, a exemplo do uso de aplicativos sociais 

e comunicadores instantâneos. 

  
§1º - O uso de mídias sociais deve ser feito de forma ética e legal, 

obedecendo aos requisitos vigentes de idade mínima, previstos pelos 
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Termos de Uso dos respectivos serviços, bem como pelo Código Civil e 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e suas vedações e restrições sobre 
criação e uso de perfis falsos de qualquer natureza. 

  
§2º - A participação em ambientes de interação social digital, 

aplicativos sociais e comunicadores instantâneos, para a prática do ato 
ilícito, ato infracional, coerção psicológica (cyberbulling), troca de conteúdos 
impróprio ou de pornografia infantil (sexting), ou qualquer outra ação que 
atende contra a moral ou comportamento ético será considerada uma 
infração sujeita às medidas disciplinares previstas pelo Regimento Escolar, 
podendo levar à rescisão do Contrato, bem como a demais medidas legais 
cabíveis. 

  
 Seção II - Dos Deveres 

           Art. 243 - São deveres dos estudantes: 

 

 I. conhecer as disposições do Regimento Escolar e dos regulamentos 

internos da instituição de ensino, no ato da matrícula; 

 II. manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar; 

 III. realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes; 

 IV. atender as determinações dos diversos setores da instituição de 

ensino, nos respectivos âmbitos de competência; 

 V. participar de todas as atividades curriculares programadas e 

desenvolvidas pela instituição de ensino; 

 VI. cooperar na manutenção da higiene e na conservação das 

instalações escolares; 

 VII. zelar pelo patrimônio público, e em caso de dano intencional e 

comprovada a sua autoria, caberá encaminhamento aos órgãos 

responsáveis; 
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VIII. cumprir as ações pedagógicas disciplinares propostas pela 

instituição de ensino; 

IX. providenciar e dispor, sempre que possível, do material solicitado 

e necessário ao desenvolvimento das atividades escolares; 

 X. tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários 

e colegas; 

 XI. comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações 

e avisos gerais, sempre que lhe for solicitado; 

 XII. comparecer pontualmente às aulas e demais atividades 

escolares; 

 XIII. cumprir Protocolo de Biossegurança, contribuindo com as 

medidas sanitárias de prevenção recomendadas pelos órgãos competentes, 

de forma a garantir a proteção à saúde coletiva; 

XIV. manter-se em sala durante o período das aulas; 

 XV. comunicar qualquer irregularidade de que tiver conhecimento ao 

setor competente; 

 XVI. apresentar justificativa dos pais ou responsáveis, à Equipe 

Pedagógica, ao entrar após o horário de início das aulas; 

 XVII. apresentar à Equipe Pedagógica o atestado médico ou 

justificativa dos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, em 

caso de falta às aulas, no prazo máximo de 48 horas; 

 XVIII. zelar e devolver os livros didáticos recebidos e os pertencentes 

à biblioteca escolar; 

 XIX. observar a organização do horário semanal, deslocando-se para 

as atividades e locais determinados, dentro do prazo estabelecido; 

 XX. respeitar a identidade de gênero e a orientação sexual de 

qualquer membro da comunidade escolar; 
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 XXI. denunciar situações de discriminação e preconceito étnico-

racial, de gênero, de identidade de gênero, de crença religiosa, de território, 

sofrido ou presenciado na comunidade escolar; 

 XXII. denunciar os casos suspeitos de desrespeito aos Direitos 

Humanos contra a população infanto-juvenil conforme legislação vigente; 

 XXIII. participar de medidas para prevenir a ocorrência de atos de 

indisciplina; 

 XXIV. cooperar com as medidas preventivas nos casos de bullying; 

 XXV. respeitar a propriedade alheia; 

 XXVI. comparecer ao Colégio com o uniforme completo (inclusive o 
uso de tênis); 

 XXVII. auxiliar no combate ao racismo e discriminações que podem 

ocorrer nas dependências da instituição de ensino, levando o caso quando 

ocorrido até a equipe gestora; 

 XXVIII. manter práticas sadias de higiene individual e coletiva, 

zelando por sua boa apresentação pessoal;  

XXIX. trajar corretamente o uniforme da instituição de ensino; 

 XXX. cumprir com as normas, valores e filosofia do colégio; 

XXXI. apresentar-se corretamente e ter conduta exemplar no seu 

relacionamento com a comunidade escolar e local. 

 XXXII. compensar, junto com os pais, os prejuízos que vier a causar 

ao patrimônio da escola, quando comprovada a sua autoria; 

 XXXIII. apresentar os trabalhos e tarefas nas datas previstas; 

 XXXIV. assumir uma postura ética e de boa fé nas relações entre 

estudantes, docentes, colaboradores, familiares, prezando sempre pela 

honestidade, solidariedade, alteridade, veracidade e transparência de suas 

ações a todo o momento, independente se em ambientes físicos ou digitais. 
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XXXV. respeitar o direito de autor, propriedade intelectual e direito de 

imagem em trabalhos escolares, atividades e apresentações, evitar a prática 
de pirataria, plágio, infração de direito autoral ou de uso não autorizado de 
imagem de terceiro, inadequação ou ausência de citação de fonte e autoria 
nas referências e notas bibliográficas, conforme o padrão ABNT. 
  

Art. 244 - O Colégio espera de seu alunado formas de 
comportamento tais como: 

  
I. respeitar os princípios filosóficos, educacionais e religiosos que 

norteiam o estabelecimento; 
         
II. integrar-se com a Direção e demais órgãos do colégio no processo 

da dinâmica educacional, comparecer assídua e pontualmente às aulas, 
festividades, comemorações e atividades escolares; 
            

IV. estudar, efetuar e apresentar as tarefas e demais trabalhos 
escolares nos prazos determinados; 

  

VI. acolher os colegas com amizade e respeito, favorecer o clima de 
bem-estar, dentro das normas de convivência escolar; 

                                                                    
VIII. possuir e portar consigo todo o material escolar exigido e 

conservá-lo em perfeita ordem; 
  
IX. permanecer no colégio durante o período de atividades e 

empenhar-se para delas tirar o máximo aproveitamento; 
  

XVI. utilizar os serviços, as dependências escolares e os recursos 

materiais da escola, de acordo com as normas estabelecidas nos 

Regulamentos Internos; 

  

XXI. participar de forma representativa na construção, 

acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico do 

colégio;             
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X. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. 

  

 Seção III - Das Proibições 

              Art. 245 - Ao estudante é vetado: 

  

I. prejudicar o processo pedagógico e o bom andamento das 

atividades escolares; 

II. ocupar-se, durante o período de aula, de atividades contrárias ao 

processo pedagógico; 

 III. retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, 

qualquer documento ou material pertencente à instituição de ensino; 

IV. trazer para a instituição de ensino qualquer material não 

pedagógico; 

 V. ausentar-se da instituição de ensino sem prévia autorização dos 

pais ou responsáveis e do órgão competente; 

 VI. receber pessoas estranhas ao funcionamento da instituição de 

ensino; 

 VII. discriminar, usar de violência, agredir fisicamente ou verbalmente 

colegas, professores e demais funcionários da instituição de ensino; 

 VIII. expor colegas, funcionários, professores ou qualquer pessoa da 

comunidade a situações constrangedoras; 

 IX. entrar e sair da sala durante a aula, sem a prévia autorização do 

respectivo professor; 

 X. consumir, portar, manusear ou ingerir qualquer tipo de substância 

psicoativa lícita ou ilícita nas dependências da instituição de ensino, bem 

como comparecer às aulas sob efeito de tais substâncias; 
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 XI. fumar nas dependências da instituição de ensino; 

 XII. utilizar-se de aparelhos eletrônicos na sala de aula, que não 

estejam vinculados ao processo ensino-aprendizagem; 

 XIII. danificar os bens patrimoniais da instituição de ensino ou 

pertences de seus colegas, funcionários e professores; 

 XIV. carregar material que represente perigo para sua integridade 

moral ou física ou de outrem; 

XV. divulgar, por qualquer meio de publicidade, ações que envolvam 

direta ou indiretamente o nome da instituição de ensino, sem prévia 

autorização da Direção; 

XVI. promover excursões, jogos, coletas, rifas, lista de pedidos, 

vendas ou campanhas de qualquer natureza, no ambiente escolar, sem a 

prévia autorização da Direção; 

XVII. rasurar ou adulterar qualquer documento escolar; 

XVIII. utilizar de fraudes no desenvolvimento do processo de ensino- 

aprendizagem; 

 XIX. impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-

los à ausência. 

 XX. O Colégio faz uso de RETICs para atividades pedagógicas. Para 

estar em consonância com a legislação vigente, ficando proibido: 

  

§1° - Acessar sites não condizentes com a finalidade educacional; 

  

§2° - Acessar sites notadamente não apropriados para a idade do 

estudante, ou sejam considerados como ilícitos ou suspeitos de conterem 

ameaças (ex.: oferta de entorpecentes, cassino online, disponibilização de 

conteúdos piratas e demais integrantes da Deep Web); 
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§3° - Gravar as senhas e outros componentes de identificação em 

seus programas navegadores (browsers), ou outras ferramentas 

automáticas que dependam da Internet; 

  

§4° - Obter acesso não autorizado, ou acessar indevidamente dados, 

sistemas ou redes, incluindo qualquer tentativa de investigar, examinar ou 

testar vulnerabilidades em sistemas internos ou externos ao Colégio, bem 

como de adulterar ou apagar dados; 

  

§5° - Praticar atos ilícitos ou infracionais contra colegas, docentes, 

colaboradores do Colégio ou terceiros através do uso de RETICs; 

  

§6° - Monitorar ou interceptar o tráfego de dados ocorrido a partir da 

infraestrutura tecnológica ou recursos do Colégio; 

  

§7° - Tentar indevidamente obstruir, desativar ou alterar os controles 

de segurança e os seus parâmetros estabelecidos nos RETICs; 

  

§8° - Interferir com sucessos, ou ainda que em por mera tentativa, na 

funcionalidade de um serviço, sobrecarrega-lo, desativá-lo ou 

aderir/cooperar com ataques de negação de serviços internos ou externos 

ao Colégio, que possam de algum modo suspender ou tirar do ar site, 

hotsite, página de internet, perfil de mídia social da Instituição; 

  

§9° - Alterar ou tentar alterar, indevidamente, nota ou demais dados 

constantes sobre o estudante no ambiente do Portal Escolar ou nos 

equipamentos ou arquivos da Instituição; 

  

§10 - Acessar, utilizar, armazenar, divulgar ou compartilhar nos 

RETICs do colégio qualquer conteúdo, serviço ou recurso ilícito, ilegal, que 

viole a ordem pública ou os bons costumes, a exemplo, incitação ou pratica 

de atos discriminatórios, vexatórios, humilhantes ou de ódio, seja em razão 

de seco, raça, religião, crenças, idade ou qualquer outra condição, além de 

assédio moral, sexual ou qualquer espécie de constrangimento, invasão da 
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privacidade ou intimidade de terceiros, veiculação, incitação ou estimulo à 

pornografia, sobretudo infantil, serviços relacionados à prostituição ou 

similares, ou que seja obsceno ou contrário à moral e aos bons costumes. 

 

§11 - Fazer o uso do nome e marca do Colégio, sem sua previa e 

expressa anuência, ou para motivos não condizentes com a finalidade 

educacional e a proposta pedagógica a que se propõe, também ensejará em 

advertência e aplicação de medida disciplinar. 

  

§12 - Fazer o uso de dispositivos móveis particulares do estudante, 

tais como Tablets, Smartphone e/ou Celulares, aparelhos 

MP3, Games e/ou similares, dentro das salas de aula, durante as atividades 

educacionais, só será permitido se previsto no plano de aula e na atividade 

em questão, com autorização prévia específica do docente e com devida 

supervisão e assistência do responsável legal, que desde já está ciente e 

consente que os mesmo estão sujeitos a monitoração e inspeção por parte 

do colégio, com o devido apoio e colaboração do estudante e seu 

responsável legal, sempre de forma a garantir a segurança da comunidade 

escolar, prevenir e mitigar riscos e danos, dentro dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

  

§13 - Fazer uso de dispositivos moveis particulares do estudante 

dentro da sala de aula, sem autorização do docente e previsão nas 

atividades do programa letivo, enseja advertência, podendo acarretar ainda 

a apreensão do dispositivo pelo Docente durante o período da aula e/ou 

apreensão do dispositivo e sua guarda junto a direção com entrega apenas 

ao responsável, que deverá retirar o equipamento ao término das aulas. 

  

§14 - Fazer uso de RETIC da Instituição e/ou de RETICs particulares 

com que tenham sido previamente autorizados para o ambiente escolar, que 

ocorra de maneira contrária aos normativos escolares, à ética ou à moral, é 

considerada uma infração e terá como consequência a aplicação de 

medidas disciplinares previstas pelo regimento Escolar, podendo leva à 

rescisão deste Contrato. 
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XXI. O Colégio poderá solicitar ao responsável a remoção de 

conteúdos que estejam em RETICs do estudante, na Internet, nas mídias 

sociais e/ou em aplicativos, sempre que os mesmos oferecerem riscos aos 

estudantes, ou forem contrários à ética, à moral, aos bons costumes, à 

legislação nacional vigente, ou afetem o bom relacionamento da 

comunidade escolar ou possam configurar algum tipo de dano à Escola. 

  

XXII. Não é permitido ao estudante tirar fotos, gravar, filmar, publicar 

e/ou compartilhar imagens de dentro da sala de aula e/ou das demais 

dependências do Colégio, de outros colegas, docentes, colaboradores ou 

quaisquer terceiros, sem autorização prévia da Direção, à exceção das 

situações já previamente avisadas e autorizadas dos eventos educacionais, 

sociais, compartilhamento de informações e desde que o teor do conteúdo 

não gere constrangimento nem ridicularização dos envolvidos.  

  

§1° - Se o estudante quiser por algum motivo de melhoria de 

aprendizagem registrar a aula do Docente, seja por foto, vídeo ou áudio, 

deverá pedir autorização prévia ao docente, que deverá consentir 

especificamente para a aula em questão e o conteúdo captado deve ser 

utilizado apenas para fim pessoal, com proposito de aprendizado do 

estudante, sendo vedada a sua publicação na Internet ou compartilhamento 

com terceiros externos à comunidade escolar. 

  

§2° - O compartilhamento público não autorizado de conteúdos 

extraídos de dentro do ambiente escolar, seja sala de aula, pátios, 

corredores, banheiros, vestiários pertencentes ao perímetro físico do 

Colégio, através de qualquer meio, inclusive da Internet, Mídias Sociais, 

Celulares e Aplicativos Sociais, é considerado uma infração e será tratado 

como um agravante de conduta para fins de aplicação de medida disciplinar. 

  
Art. 246 - Ao estudante, também é vetado: 
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I. envolver-se - dentro ou nas proximidades do Estabelecimento - de 
atos inconvenientes ou ofensivos aos bons costumes ou que, de qualquer 
forma, venham a macular a imagem e o conceito social do Colégio; 

  

II. ausentar-se do Estabelecimento durante o expediente escolar sem 
a devida autorização da coordenação e do responsável; 

                                             
III. promover campanhas, vendas ou coletas dentro do 

Estabelecimento ou distribuir panfletos de qualquer natureza ou finalidade 
sem autorização da Direção Geral; 

  
VI. promover, incitar ou participar de algazarras e tumultos; 
                                                         
IX. utilizar reprografias de materiais que possuam copyright, tais como 

livros, apostilas, CDs, DVDs. 
  
X. utilizar-se de redes sociais para denigrir a imagem do Colégio, bem 

como de qualquer pessoa que nele trabalhe, com palavras de baixo 
calão, fakes, post ou similares. 

  
XI. praticar atos de bullying ou cyberbullying. 
 

18 – PENALIDADES 

 Pelo não cumprimento das normas do colégio, o aluno será passível das 

seguintes repreensões: 

● Advertência verbal; 

● Advertência escrita; 

● Repreensão; 

● Suspensão; 

● Encaminhamento ao Conselho Tutelar; 

● Cancelamento da matrícula e expedição da transferência. 

 

19 – ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
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A escola oferece algumas atividades extracurriculares para os alunos, 

as quais acontecem no horário após as aulas ou no contraturno. As 

modalidades oferecidas são: futsal, vôlei, GR (Ginástica Rítmica), artes 

cênicas, handebol. Essas atividades são opcionais e terão o custo mensal, 

conforme ficha de inscrição: 

✓ A ficha de inscrição será enviada pela escola. 

 

FALE CONOSCO 

● Site: www.glorinha.g12.br 

● E-mails: colegioglorinha@glorinha.g12.br 

● Endereço: R. Antônio Ostrenski, 272 

● Telefone: (43) 3422-0551 

● Celular: (whatsapp) (43) 99669-0246  

● Aplicativo: Delta Class 

 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AOS PAIS: 

Atendimentos com professores: agendar com a coordenação. 

Atendimentos com a coordenação: Ver agenda disponível na recepção. 

Atendimentos com a direção: Ver agenda disponível na recepção. 

 

EQUIPE DE DIREÇÂO E COORDENAÇÂO 

✓ Direção Geral: Ir. Eliceia Harmatiuk 

✓ Secretaria: Franciane Maldonado 

✓ Tesouraria: Flávia Pivetta 

✓ Coordenação da Educação Infantil: Andrea Vicente  

✓ Coordenação do Ensino Fundamental I: Kelen Piassa 
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✓ Coordenação do Ensino Fundamental II: Elisabete de Barros 

✓ Coordenação do Ensino Médio: Elisabete de Barros 

✓ Coordenação do Período Integral: Andrea Vicente  

 

 

 
 

                                                                                                 
  
 


