NORMAS DA ROTINA ESCOLAR
1 - UNIFORME:
1.1
– Uniforme é de uso obrigatório (responsabilidade dos pais e/ou responsáveis) e deverá estar
completo.
1.2
– Serão cobrados todos os itens que o compõem:
– Calça jeans básica, preta ou a de tactel com a logomarca da escola;
– Bermuda jeans básica, preta ou a de tactel com a logomarca da escola, com o máximo de 10 cm acima do
joelho;
– Saia jeans básica ou preta, com o máximo de 10 cm acima do joelho;
– Não é permitido o uso de short;
– Blusas do uniforme ou dos eventos do Colégio que tenham a logomarca do Pró-Uni.
– O calçado deverá ser exclusivamente tênis de qualquer cor;
Atenção: O estudante que frequentar as aulas extras, as de Educação Física, os treinamentos esportivos, os
Isolados, a recuperação, a avaliação substitutiva, o Plantão de Dúvidas e os estudos em grupo deverá trajar
o uniforme completo do Colégio.
1.3 – Se, por algum motivo, o (a) aluno (a) não puder comparecer uniformizado (a), os responsáveis devem
enviar, por escrito na agenda, a justificativa;
1.4 – Será permitido o uso de chinelo somente em caso de lesões comprovadas ou acidentes;
1.5
– Não será permitida a entrada do (a) aluno (a) cujo uniforme não atenda aos itens acima
especificados.
1.6
– O uniforme escolar representa organização, segurança e economia.

2 - HORÁRIOS:
2.1 – ENTRADA: 7 horas e 10 minutos no turno da manhã e 13 horas e 30 minutos no turno da tarde. O
tempo de tolerância é de 15 minutos, após os quais o portão será fechado.
2.2 – SAÍDA: 12 horas e 30 minutos para o Fundamental II e 13 horas e 20 minutos para o Ensino Médio no
turno da manhã e 18 horas no turno da tarde. Algumas turmas poderão sair no penúltimo horário, em algum
dos dias, dependendo da distribuição da matriz curricular. Após o horário de saída dos alunos, solicitamos
que os responsáveis não ultrapassem 20 minutos para buscá-los.
2.3 – Orientamos aos responsáveis pelos alunos do Fundamental I que não os deixem na escola antes das 13
horas e 20 minutos, quando finda a última aula do turno da manhã, e que observem a tolerância ao horário
de saída descrito acima. Além de visar à segurança dos alunos, é preciso respeitar o horário de saída dos
funcionários, a limpeza e manutenção do colégio.

3 - PROVAS SUBSTITUTIVAS (2ª CHAMADA):
3.1 – Na impossibilidade, devidamente justificada, de fazer a prova de 1ª chamada, o aluno terá direito à
substitutiva (2ª chamada), desde que o responsável faça o requerimento na secretaria do colégio em até 48
horas. Caso a avaliação substitutiva seja realizada em menos de 48 horas da 1ª chamada, o responsável
poderá requerê-la em 24 horas. Outra possibilidade de solicitar a realização das provas substitutivas será por
meio do nosso sistema acadêmico, escolaweb. Nesse caso, o atendimento deverá ser destinado à secretaria
escolar.

3.2 – O aluno que comparecer à escola em dia de prova não terá opção de não fazê-la, exceto em casos de
mal súbito.
3.3 – As provas substitutivas (2ª chamada) são aplicadas em dois únicos dias, por bimestre, no contraturno,
com calendário definido, disponível no site e nos murais do colégio. Dessa forma, o aluno poderá fazer mais
de uma prova no mesmo dia, não havendo outra oportunidade para prova.
3.4 – Não haverá 2ª chamada da Avaliação Nacional do Sistema Poliedro. Neste caso, será possível fazer
regra de três com a nota da avaliação bimestral, somente por problemas de saúde, com o devido atestado
médico da emergência do atendimento.
3.5 – O aluno tem o direito de pedir revisão de provas até 48 horas após a entrega da mesma pelo professor.

4 - PLANTÕES DE DÚVIDAS:
4.1 – Os plantões presenciais, para tirar dúvidas dos alunos, acontecem toda quinta-feira, das 15 horas e 30
minutos às 17 horas.
4.2 – O cronograma com o horário das disciplinas estará no site do colégio e nos murais da escola.

5 - AULA PRÁTICA DE CIÊNCIAS:
5.1 – Os alunos do segmento do Fundamental II e 1ª e 2ª séries do Ensino Médio terão uma aula prática de
Ciências uma vez por bimestre, no turno da tarde.
5.2 – O horário e o grupo no qual os alunos estão inseridos são previamente informados no site do colégio e
nos murais da escola.
5.3 – Para as aulas de laboratório, além do uniforme completo (blusa do colégio, calça comprida e tênis), o
aluno deverá vestir um jaleco branco.

6 - TERCEIRÃO:
6.1 – Para a 3ª série do Ensino Médio, são oferecidos Isolados (aulas optativas) no turno da tarde, para
aprofundamento de estudos visando à preparação para as provas do ENEM, UERJ e outros vestibulares.
6.2 – Haverá aula da matriz curricular, ou seja, obrigatória, uma vez por semana à tarde.

7 - APARELHOS ELETRÔNICOS:
7.1 – Não nos responsabilizamos por danos ou perdas de qualquer aparelho eletrônico. Sugerimos que não
o tragam. Caso o (a) aluno (a) necessite trazê-lo, o mesmo deverá permanecer no modo silencioso e guardado
junto aos seus pertences.
7.2 – Os celulares tão somente poderão ser utilizados em sala quando previamente solicitados pelo professor.

