
 

 

 



PREZADA FAMÍLIA 

Prezados pais e responsáveis, o documento que chega às suas mãos é o resultado de planejamento e 

reflexão. Como instituição de ensino, procuramos pautar nossos serviços na formação de um cidadão que 

estará apto a se destacar na sociedade pós-moderna, sem perder em si, valores e princípios eternos. 

Portanto a relação escola e família necessita ser a mais próxima possível, de modo a proporcionar uma 

parceria plenamente favorável ao desenvolvimento do aluno. Mantenha este manual próximo a você com 

carinho, pois ele foi cuidadosamente organizado para facilitar o bom andamento do ano letivo.  

Atenciosamente, 

Equipe CAPGUA. 

1. EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

Conhecer a Filosofia da unidade escolar, Metodologia, Visão e Missão da Educação Adventista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 - OBJETIVOS 

A Educação Adventista compreende o processo para além de um certo curso de estudos. “Significa 

mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser como um todo, e todo o período da existência 

possível do homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Prepara 

o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado 

serviço no mundo vindouro” (White, 1996 a:13) 

 Partindo do pressuposto de que o ser humano necessita ser restaurado a seu estado original de 

perfeição, a Educação Adventista se propõe a alcançar os seguintes objetivos: 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO 

Promover o desenvolvimento integral do 
aluno, formando cidadãos autônomos, 

comprometidos com o bem estar da 
família, da comunidade e da pátria com 

ênfase nos princípios da educação cristã. 
 

VISÃO 

Ser um sistema educacional reconhecido por 
sua excelência, fundamentado em princípios 

éticos, políticos e sociais. 
 

Restaurar o homem ao seu estado original de perfeição, preparando crianças e 
jovens para uma existência significativa nesta terra e para a vida eterna. 

 

FINALIDADE 

 Promover o reconhecimento de Deus como fonte de toda sabedoria.  

 Reconhecer e aplicar a Bíblia como referencial de conduta. 

 Estimular o estudo, a proteção e a conservação da natureza criada por Deus. 

 Incentivar a utilização das faculdades mentais na aquisição e construção do conhecimento em favor do bem 
comum, tendo como ferramenta as diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos. 

 Promover a aquisição de hábitos saudáveis por meio do conhecimento do corpo e das leis que o regem.  

 Oportunizar o desenvolvimento do senso crítico, da criatividade, da pesquisa e do pensamento reflexivo.  

 Incentivar o desenvolvimento dos deveres práticos da vida diária, a sábia escolha profissional e a formação 
familiar, o serviço a Deus e à comunidade. 

 Promover a autonomia e a autenticidade ancoradas nos valores bíblico-cristãos. 

 Favorecer o desenvolvimento da autoestima positiva, do sentimento de aceitação e de segurança. 

 Resgatar a prática da regra áurea nos relacionamentos interpessoais, que é amar ao próximo como a si mesmo.  



2. SAIBA COM QUEM FALAR: 

2.1 - Direção Geral 

Nome: Juliano Cruz 

 

2.2 - Administração Financeira 

Nome: Jhonatan Ferreira  

jhonatan.ferreira@educadventista.org.br 

 

2.3 - Assistente Financeiro (a) 

Nome: Meire de Oliveira 

meire.oliveira@educadventista.org.br 

whatsapp (41)9-98152275 

 

2.4 - Capelão 

Nome: Lucas Gabriel Serain 

lucas.serain@educadventista.org.br 

 

2.5 - Coordenação Pedagógica – EI ao 5º ano EF 

Nome: Ana Paula Bohmer Cruz 

anapaula.bohmer@educadventista.org.br 

 

2.6 - Coordenação Pedagógica – 6º ao 3º ano EM  

Nome: Geiciéli de Castro 

geicieli.castro@educadventista.org.br 

 

2.7 - Coordenação Disciplinar 

Nome: Vanderlei Jose Pinheiro 

vanderlei.pinheiro@educadventista.org.br                                      

 

2.8 - Orientação Educacional – EI ao 5º ano EF  

Nome: Claudia Mara de Almeida Zadra 

claudia.zadra@educadventista.org.br 

2.9 - Orientação Educacional – 6º ao 3º ano EM  

Nome: Thalita Stelle 

thalita.stelle@educadventista.org.br 

 

2.10- Secretaria Escolar 

Secretária 

Nome: Olindamara  Souza  

Email: olindamara.souza@educadventista.org.br 

capgua.asp@educadventista.org.br 

 

2.11- Recepção 

Nome: Isabelle Dornsbach 

E-mail: isabelle.silva@educadventista.org.br 

Telefone e whatsapp (41) 3427-8200   

 

2.12 - Bibliotecária 

Nome: Cacilda Mannala 

Auxiliar de biblioteca 

Jessica de Almeida Paixão Oliveira 

capgua.biblioteca@educadventista.org.br 

 

2.13 - Reprografia 

Nome: Gisele Cristina Sakamoto 

gisele.sakamoto@educadventista.org.br 

 

2.14 - NIE – Núcleo de Informática Educacional 

Nome: João Mateus Cristovão de França 

joao.franca@educadventista.org.br 

 

 

 

 

 

 

3. ESCOLA DE PAIS – PROJETO INTEGRAÇÃO 
Programa oferecido aos pais, com o objetivo de ajudá-los nos possíveis enfrentamentos e desafios, quanto à 

educação e formação de seus filhos. Para tanto, contamos com palestrantes convidados e qualificados em uma 

área específica (psicólogos, psicopedagogos e outros). Os agendamentos serão previamente comunicados.  

 

4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
É de responsabilidade da família acompanhar diariamente a vida escolar da criança/adolescente. É necessário 

manter os contatos atualizados, para que a comunicação não seja interrompida (caso haja alteração de telefone 

e/ou e-mail, favor informar a secretaria da escola). 

O setor de comunicação manterá a família informada sobre eventos, calendário, tarefa, conteúdo financeiro, 

notificações de classe, proposta pedagógica, calendário de avaliações através dos meios abaixo:  



 

4.1 - ACESSO AO PORTAL (NET TAREFA, BOLETIM, OCORRÊNCIAS, CONTEÚDOS) 

1. Na página http://paranagua.educacaoadventista.org.br/ acesse o link cadastre-se; 

2. Preencha os campos solicitados e clique em avançar; 

3. Confirme os dados cadastrais, valide seu e-mail, senha e clique em concluir; 

4. Para acessos futuros, usar o login e senha criados nos passos anteriores. 

 

 

4.2 – ESCOLA EM MOVIMENTO: 

Comunicados e eventuais questões financeiras, serão enviadas através do aplicativo Escola em Movimento, para 

maiores informações envie um WhatsApp para (41) 99636-4902. Você receberá toda a orientação para 

instalação e utilização do aplicativo.  

 

4.3 – E-mail: capgua.asp@educadventista.org.br 

 

4.4 – WhatsApp Secretaria: 3427-8200 (este número é o mesmo para ligação e envio de Whats) 

4.5 – WhatsApp Financeiro: (41) 99815-2275. 

 

4.6 Facebook: facebook.com/caparanagua 

 

4.7 Instagram: colegio.adventista.paranagua. 

 

4.8 - Horários de atendimento aos pais (Atendimento Pedagógico) 

 

 

 Para maior conforto, os atendimentos aos pais/responsáveis, deverão ser pré-agendados junto à 

secretaria do Colégio, dentro do horário comercial, através dos meios: 

 

tel. (41) 3427-8200 ou pelo e-mail:  capgua.asp@educadventista.org.br  

OBS.: Para recados da família, favor não ligar diretamente para o celular do educando. Entrar em contato com 

a secretaria ou serviço de Orientação Educacional. 

 

5. HORÁRIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série Matutino Vespertino 

Educação Infantil   13h15 às 17h40 
13h15 às 16h40 (6ªfeira) 

1º ao 5º Ano Fundamental I  13h15 às 17h40 
13h15 às 16h40 (6ª feira) 

6º ao 9º Ano Fundamental II 07h15 às 11h40  

1º e 2º Ano Ensino Médio 07h15 às 12h30 13h15 às 17h40 (2ªfeira) 

3º Ano Ensino Médio 07h15 às 12h30 13h15 às 17h40 (2ª e 4ªfeira) 
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5.1 - Horário de Aulas: 

Manhã 

Ensino Fundamental -6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - 7h15 -11h40 

Ensino Médio – 1º, 2º e 3º ano 7h15 -12h30 

 

Tarde 

Educação Infantil 3, 4 e 5 anos e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental- 13h15 -17-40 – Sexta até 16h40. 

Ensino Médio: 

1º e 2º ano – uma tarde, todas às segundas-feiras das 13h15 -17h40  

 3º ano EM- duas tardes, todas as segundas e quartas-feiras das 13h15 às 17h40. 

 

5.2 - Permanência na Unidade Escolar 

A permanência na unidade escolar é restrita aos horários de aulas e atividades solicitadas ou 

disponibilizadas pela unidade. A unidade disponibilizará serviço de monitoria até 30 minutos antes do início 

e 30 minutos após o término das aulas.  

 

5.3 - Atraso 

O aluno deverá entrar em sala de aula às 7h15 para o turno matutino e 13h15 para o turno vespertino. 

Em caso de atraso a unidade escolar oferece uma tolerância máxima de 10 minutos. Após esse horário o 

aluno atrasado, deverá dirigir-se à secretaria, para atividades na biblioteca até o horário da segunda aula. 

Responsáveis de alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (séries iniciais) deverão assinar um termo 

na secretaria, justificando o motivo do atraso, alunos do 6º ano do Fundamental ao Ensino Médio, assinaram 

o mesmo termo. Todos os atrasos serão registrados no portal.   

Entradas após a segunda aula, serão permitidas, somente por motivos médicos, devidamente 

comprovados. Atrasos na troca de aulas ou retorno do intervalo serão registrados pelo Coordenador de 

Disciplina aos pais. 

 

5.4 – Faltas. 

O limite máximo de faltas é 25% sobre os dias letivos. Para a Educação Infantil o máximo de faltas é de 

40%.  As faltas podem ser justificadas mediante atestado médico, mas não serão abonadas no boletim. No 

caso de faltas recorrentes, sem justificativas, os pais serão informados; caso haja omissão por parte dos 

responsáveis, a escola entrará com medidas cabíveis junto ao Conselho Tutelar. 

A lei nº 13.803, de 10 de janeiro de 2019, altera dispositivo da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, Art. 12, inciso VIII, para obrigar a notificação de faltas escolares ao Conselho Tutelar quando superiores 

a 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei (25% dos dias letivos): 

VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de 

faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei. 
 

5.5 - Saída 

 A unidade escolar seguirá estritamente os critérios de liberação optados pela família por ocasião 

da matrícula.  

 Não serão autorizadas saídas via contato telefônico. 

 Para liberações via e-mail com antecedência, é necessário que a mensagem seja originada do e-

mail do responsável conforme consta no cadastro da secretaria. 

 



6. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS E EDUCACIONAIS 
 

 6.1 - PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 A Proposta Pedagógica encontra-se disponível em nosso portal. 

http://paranagua.educacaoadventista.org.br/ 

 

6.2 - MATERIAL DO EDUCANDO 

 Todo o material do deverá ser identificado com o nome completo, para facilitar a devolução em 

caso de perda. 

 Recomendamos que o uniforme seja identificado com o nome da criança/adolescente, para que 

não se extravie. 

 Recomendamos evitar o porte de quantias de dinheiro além do uso diário, bem como objetos de 

valor. 

 

6.3 - LIVROS/APOSTILAS 

São vendidos na Loja Novo Tempo Store. Nenhum educando deverá comparecer às aulas sem os livros 

ou apostilas adotados. Qualquer situação extraordinária, comunicar imediatamente a escola, para devidas 

providências. 

 

6.4 - TAREFAS E TRABALHOS 

  Devem ser acompanhados pelos pais/responsáveis. Ambos podem compor a nota bimestral do 

educando e devem ser realizados observando os critérios de: autoria, originalidade, sustentabilidade, asseio 

e dedicação. 

As tarefas de casa, bem como trabalhos e demais avaliações serão postados no portal. Contudo, cabe 

ao educando anotar na agenda, diariamente. Plágio e cola anulam a atividade sem direito de reposição. 

Trabalhos em grupo serão restritos ao período de aulas, realizados no colégio. 

 

6.5 - AULA DADA, AULA ESTUDADA, HOJE. 

 O hábito de estudo se adquire com a repetição, a pontualidade e a dedicação. A família deverá 

escolher um bom local e horário para o educando estudar, sem variações. Este espaço deverá estar livre de 

ruídos e interrupções. O melhor resultado se obtém quando a tarefa é realizada no mesmo dia em que o 

conteúdo foi dado em classe, a neurociência explica que a aprendizagem acontece de forma mais eficiente, 

pensando neste aspecto, no primeiro bimestre será elaborado com os alunos um plano de estudo (Horário 

de Estudo). Pedimos dos pais/responsáveis a colaboração no cumprimento dos horários de revisão de 

conteúdo, conteúdos novos e atividades. 

 

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
O detalhamento do sistema de avaliações poderá ser obtido na Proposta Pedagógica, disponível no 

portal http://paranagua.educacaoadventista.org.br/. 

 

7.1- BOLETINS E PARECERES 

Após o encerramento de cada bimestre, os boletins serão disponibilizados aos pais e responsáveis no 

portal http://paranagua.educacaoadventista.org.br/ e impressos na secretaria. 

 

7.2- CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES 
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Por bimestre, um calendário com datas de provas, seminários e atividades avaliativas será entregue 

aos alunos logo no início do bimestre. Este mesmo calendário será disponibilizado aos pais/responsáveis 

através do portal http://paranagua.educacaoadventista.org.br/. Os alunos receberão o calendário impresso 

em sala. 

 OBS.: Pais/responsáveis, busquem acompanhar as datas das avaliações para melhor desempenho dos 

estudantes.  

a) Educação Infantil e 1º ano: a avaliação será feita periodicamente por meio de instrumentos 

diagnósticos, processuais e registros periódicos. Por meio de observações e sondagens serão verificados e 

registrados os níveis de aprendizagem no decorrer do processo educativo. A promoção para a próxima etapa 

ocorre independentemente dos resultados alcançados na avaliação do ensino e da aprendizagem 

b)  Ensino Fundamental – Séries Iniciais (2º do E. F. ao 3º ano do E. M): serão avaliados através de 

instrumentos avaliativos propostos no cronograma bimestral e as notas serão registradas no boletim escolar. 

 

7.3- SEGUNDA CHAMADA DE AVALIAÇÕES: 

A participação do estudante em todas as provas marcadas previamente é obrigatória. Motivos para 

requerimento de avaliação de 2ª chamada gratuita: 

 Doença: o aluno e/ou responsável deverá apresentar ao SOE o atestado médico em até 48h. Nova 

data será agendada. 

 Luto: em caso de luto familiar apresentar ao referido setor a justificativa dos responsáveis, por 

escrito, em até 48h. 

 Competição ou Serviço Militar: em caso de afastamento para competição ou serviço militar, deverá 

ser apresentada com no mínimo 48h de antecedência do afastamento, uma declaração dos órgãos 

competentes com as datas previstas para as atividades que o manterão afastado. 

Observação: Exceto os casos acima mencionados, toda prova de segunda chamada, acarretará o 

pagamento de uma taxa no valor de R$ 60,00 por avaliação perdida. 

 

7.4- RECUPERAÇÃO BIMESTRAL DE EF E EM 

As avaliações de recuperação acontecerão nas datas mencionadas no Calendário Escolar do ano letivo 

e não haverá segunda chamada das mesmas. 

 

7.5- PROVA FINAL 

Após o período letivo anual será oportunizado ao educando a Prova Final, de acordo com o calendário 

escolar do ano letivo.  A não realização da Prova Final na data estipulada, implicará na retenção do educando 

na série vigente. 

 

7.5.1- RECURSO 

            Em caso de reprovação, os responsáveis poderão apresentar um pedido de reavaliação do 

resultado em até 48h da divulgação do resultado final. Este requerimento deve ser datado e assinado pelo 

responsável, junto à secretaria do colégio, que encaminhará a convocação de uma reunião extraordinária do 

conselho de classe para a apreciação da requisição.  

 

7.6 - Prova PAAEB: 

          PAAEB é o Programa Adventista de Avaliação da Educação Básica, seu objetivo é contribuir para 

o contínuo aperfeiçoamento da qualidade acadêmica da Educação Básica da Rede Adventista, possibilitando 

retratar a realidade do desempenho acadêmico de cada aluno e de cada escola nos municípios, nos estados 

e no Brasil como um todo. Os resultados da prova do PAAEB são utilizados para o planejamento pedagógico 

das unidades escolares da Rede Educacional Adventista em âmbito nacional. Participam do programa os 
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alunos do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e os alunos da 2ª série do ensino médio. A prova ocorre no 

4º bimestre, com base na Matriz de Referência do ENEM.  

 
7.7 – INSTRUMENTOS AVALIATIVOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS OBRIGATÓRIAS DO 6º ao E.M. 

 Tecnodata: novo portal para redações externas; o aluno receberá a proposta, realizará em sala e 
haverá correção externa com atribuição de nota dentro dos padrões de ENEM e vestibulares; a reescrita 
será feita pelo professor da disciplina. 

 Oficinas de Redação: o colégio disponibilizará um professor com formação em Letras para 
conduzir oficinas de redação, auxiliando o aluno a se tornar mais crítico quanto a sua escrita, além de 
prepara-lo para ter bons resultados no exame do ENEM e vestibulares. Os alunos serão convocados para 
essas oficinas. 

 Revista Reli: títulos escolhidos cuidadosamente por comissão formada por profissionais da área e 
que serão trabalhados na disciplina de Literatura. Caso a biblioteca não possua alguns exemplares de cada 
título indicado para leitura obrigatória, a proposta é que você, dentro das suas possibilidades, adquira nas 
livrarias da cidade ou comprados pela internet, ou como for melhor para você e sua família. 

 Simulado: o programa Enem Interativo é mais do que um simulado, é uma ferramenta de análise 
e gestão do aprendizado. As questões calibradas e o cálculo dos resultados pela Teoria de Resposta ao Item 
(TRI) minimizam o impacto dos “chutes” sobre a nota e valorizam o nível de proficiência do educando em 
relação ao conteúdo. Com o Enem Interativo é possível obter resultados mais precisos e desenvolver 
estratégias de estudos para o Enem.  

 
 

8.0 – AULAS DE REFORÇO 

Alunos que apresentarem baixo desempenho acadêmico nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática, receberão gratuitamente, via convocação, aulas semanais de reforço. Os responsáveis serão 

comunicados da convocação e da necessidade da participação do aluno; caso a família opte por não enviar o 

aluno às aulas de reforço, deverá, de forma particular, providenciar ao aluno, a possibilidade de sanar a 

defasagem indicada pelo baixo desempenho, para que haja progresso do aluno e melhora acadêmica. Alunos 

faltosos serão retirados do programa de reforço, dando oportunidade a outros alunos. 

 

9.0 – AULÃO: A PALAVRA É ... 
 Aulão bimestral, oferecido no espaço escolar para os alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio, destinado 

a melhor prepará-los para o Enem e vestibulares. Uma aula mais dinâmica, envolvendo interação dos 

professores das áreas afins, com linguagem mais dinâmica. As aulas são pensadas a partir de palavras 

escolhidas pelos alunos ou de conteúdos previamente selecionados pelos professores. 

 

10 - REUNIÕES DE PAIS/RESPONSÁVEIS E CONSELHEIROS 

Ao longo do ano acontecerão reuniões de pais/responsáveis com o professor regente/conselheiro da 

turma. Havendo necessidade, reuniões serão marcadas com os demais professores. Observando-se qualquer 

necessidade, pais/responsáveis também poderão ser convocados pela Orientação Educacional, para 

acompanhamento mais minucioso da vida escolar do educando.  

Lembramos aos pais e/ou responsáveis que de acordo com o artigo 129 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) inciso V, os pais e/ou responsáveis têm obrigação de “acompanhar a frequência e o 

aproveitamento escolar da criança e do adolescente...”. 

 

11 - LANCHE/CANTINA 
 A unidade oferece, para a Educação Infantil algumas formas para o educando lanchar: 

1. Lanche coletivo, fornecido pela cantina, mediante taxa mensal; 

2. Lanche individual de responsabilidade dos pais. Pede-se que optem por lanches saudáveis. 



 Para educandos do 1º ano EF ao EM: 

1. Lanche trazido de casa, respeitando critérios de praticidade e saúde. 

2. Lanche adquirido na cantina da unidade.  

Observação: Recomendamos o não envio de refrigerantes, frituras, salgadinhos industrializados, 

alimentos cárneos e os com excesso de açúcar branco. 

 

12 - ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES 
A unidade escolar realiza saídas pedagógicas e recreativas, cujos custos tem valor individualizado e não 

estão inclusos na mensalidade. Para que tais atividades sejam realizadas com sucesso, o educando precisará 

apresentar autorização expressa e por escrito, dos responsáveis até a data prevista. A lista de serviços 

oferecidos e seus respectivos valores, serão informados durante o ano, conforme disponibilidade. 

OBS.: Não aceitaremos autorizações via telefone. 

 

13 - EM CASO DE DOENÇA 
O aluno enfermo deverá permanecer em repouso, aos cuidados de seus responsáveis. Não 

ministramos qualquer medicação, exceto sob prescrição médica. 

 

14 - FESTA DE ANIVERSÁRIO  
 A realização de festinhas de aniversário, será possível apenas para as turmas de Educação Infantil 

ao 2º ano, no final de cada bimestre, no formato de lanche coletivo, sem decorações ou presença de 

familiares.   

 Serão realizadas nas últimas sextas-feiras de cada bimestre. As festas de aniversário acontecerão 

nas salas de aula, apenas no horário do intervalo, para não ocasionar prejuízos pedagógicos para os alunos. 

 O cardápio deverá ser seguido de acordo com os princípios da Rede Adventista (Recomendamos 

que sejam evitados os refrigerantes, frituras, salgadinhos industrializados, alimentos cárneos e os com 

excesso de açúcar branco). 

 

15 - ORIENTAÇÕES DISCIPLINARES 
 

15.1 - UNIFORME 

O uso do uniforme é obrigatório para todas as atividades na unidade escolar, inclusive a versão de 

inverno. Qualquer vestimenta que não seja o uniforme escolar deverá ser autorizada previamente pelo setor 

Disciplinar. Observação: Não são permitidos, bonés, tamancos, chinelos, brincos, anéis, piercings, fitas, 

amuletos, pinturas. Esmaltes de cores escuras não serão permitidos.  Os meninos deverão apresentar-se com 

cabelos curtos. 

 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I 

Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio 

Itens obrigatórios: 

 Camiseta 

 Calça /Short saia/Bermuda 

 Blusão (no inverno) 

 Tênis 

Itens obrigatórios: 

 Camiseta 

 Calça/bermuda 

 Blusão (no inverno) 

 Tênis 

 

 

 



15.2 - NOTIFICAÇÕES 

São duas as formas de notificações ao educando: disciplinar e pedagógica. O objetivo é manter a 

família informada e atenta ao processo. As notificações estarão disponíveis no portal. Ao educando que 

reincidir nas notificações disciplinares, será encaminhado um comunicado, em forma impressa, que deverá 

ser assinado pelos pais/responsáveis e devolvido a unidade escolar. Os mesmos poderão ser convocados 

para uma reunião com a Coordenação Disciplinar.  Para algumas situações, medidas mais severas poderão 

ser aplicadas, conforme Código de Ética Escolar entregue e assinado no ato da matrícula. 

 

15.3- MEDIDAS PEDAGÓGICAS/DISCIPLINARES:  

O não cumprimento das normas da unidade escolar acarretará em medidas ao educando conforme 

prevê o código de ética assinado pela família, por ocasião da matrícula. As medidas previstas são: 

a) A soma de 6 notificações disciplinares acarretará em uma suspensão de 1 dia, a ser cumprida no 

contraturno no dia útil posterior.  

b) A suspensão não é uma punitiva, mas sim pedagógica, que visa oportunizar ao aluno a reflexão e 

uma mudança de atitude. A reincidência de suspensões aumentará o tempo de cumprimento da medida. 

Casos de falta graves ou o acúmulo de suspensões poderão gerar a transferência compulsória do aluno. 

 

15.4 – PERDA DE OBJETOS EXTRACLASSE 

A unidade escolar não se responsabilizará por qualquer objeto extraclasse. Não consiste em direito ao 

educando reclamar extravio ou danos a qualquer objeto que não componha o material escolar requerido 

e/ou recomendado. São exemplos de materiais extraclasses: brinquedos, eletrônicos, bichinhos, telefones 

celulares, etc. 

 

15.5 - O USO DO CELULAR E OUTROS ELETRÔNICOS 

O telefone e outros itens eletrônicos devem permanecer desligados e guardados na mochila quando 

em sala de aula ou em práticas esportivas.  Caso o educando manuseie ou receba ligações, o equipamento 

poderá ser recolhido pelo professor/monitor e ser entregue somente aos responsáveis, mediante assinatura 

de um termo de compromisso. Para fins pedagógicos o professor poderá autorizar o uso de tais 

equipamentos durante as aulas. 

 

15.6 - DANOS AO PATRIMÔNIO 

Caberá aos responsáveis indenizar a unidade por qualquer dano material ao estabelecimento e a 

objetos de propriedade de colegas, professores e funcionários que tenham sido causados pelo educando. 

 

16 - EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS 
O educando receberá gratuitamente a 1ª via de qualquer documento emitido pela unidade escolar, 

incluindo a carteirinha escolar. Para outras vias será cobrada taxa de R$15,00. 

 

17- TRANSPORTE ESCOLAR 
  Educandos que dependem de transporte escolar deverão pesquisar este serviço junto aos 

prestadores. A unidade escolar não possui vínculo com qualquer tipo de transporte escolar. 

 

 

 

 

 



 18 - NOSSOS SERVIÇOS EXTRAS: 
 

18.1 - INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 

Programa aberto a educandos a partir do 7º ano. Consiste em um período de estudos intensivos em 

inglês em internatos adventistas internacionais. 

 

18.2 - EXCURSÃO DE FORMANDOS 

Programa para educandos de 9º ano e Terceirão, organizado pela administração da unidade escolar. A 

adesão será oferecida em reunião específica no início do ano letivo.  

 

18.3 - ENSINO MÉDIO NO EXTERIOR 

A Rede Educacional Adventista oferece a opção de estudar um semestre do Ensino Médio no exterior, 

em uma de nossas unidades internacionais. 

 

19 - CELEBRA 
 

Os Celebras são reuniões eventuais feitas com os estudantes, professores e equipe de apoio. Têm 
como objetivo tratar de assuntos contemporâneos através do ponto de vista da Palavra de Deus. É um espaço 
para promoção de valores como humildade, igualdade, generosidade, integridade, tolerância, respeito, 
dignidade, fidelidade, entre outros. É nele que muitos assuntos relevantes aos estudantes são tratados com 
o devido respeito e orientação espiritual. 

 

20 - SEGURANÇA 
 O uso da carteirinha escolar é imprescindível para liberação do acesso. 

 As restrições de saída e os autorizados a retirar o educando, devem constar em documento na 

secretaria, desde a efetivação da matrícula, fazendo uso da carteirinha de autorização. 

 Não é permitido o acesso de adultos no ambiente de educandos, exceto quando acompanhados 

e/ou identificados como visitantes. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 Praticar e exercer o respeito e a ética escolar em sala de aula (não serão admitidos desrespeito 
entre os alunos e professor). 

 Silêncio e atenção quando professor estiver em sala (explicando conteúdo ou não), serão 
convidados a se retirar da sala os alunos que não procederem desta forma. 

 Na troca dos professores se o aluno sair da sala sem permissão e chegar após a entrada do outro 
professor, não será permitido a sua entrada e o mesmo será encaminhado para os monitores. 

 Não serão admitidos o uso de apelidos e nenhum tipo de palavras e/ou gestos desrespeitosos e 
nem mesmo a pratica do Bullying. 

 Nas aulas em que estiver sendo aplicadas as avaliações não serão permitidos nenhum tipo de 
conversa paralela. Qualquer dúvida deve ser dirigida ao professor em sala. Todas as bolsas serão colocadas 
na frente da sala, celulares guardados dentro das bolsas e os que estiverem com os alunos serão colocados 
na mesa do professor. 

 O mapa de sala deve ser seguido conforme orientação em todas as aulas. 
 
Organização da sala: Limpeza, Carteiras. 

 As carteiras devem ser mantidas limpas e organizadas nos seus respectivos lugares. 



 Todo o lixo deve ser descartado no lugar correto e não no chão, é uma questão de bom senso e 
higiene. 

 As carteiras não são cadernos e sobre elas nada deve ser escrito. 

 

“A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos 
científicos ou aquisições literárias; mas acima da instrução aprecia a 

capacidade, acima da capacidade, a bondade e acima das aquisições 
intelectuais, o caráter”. (White, Educação, p. 225). 

 
 
 
 

 
 


