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APRESENTAÇÃO

Queridos (as) Alunos (as), Pais e Educadores Salesianos,

Agradecemos a vocês pela confiança depositada em nosso trabalho. A nossa alegria é tê-los
conosco escrevendo mais uma página da nossa história. Esta é uma caminhada que faremos
juntos, pois educar é um ato que exige reciprocidade entre escola e família na certeza de que
a nossa parceria é fundamental para a observância das normas internas e consolidação dos
valores e princípios pretendidos e estabelecidos.

Assim sendo, apresentamos este MANUAL DO ALUNO. Com este instrumento desejamos
proporcionar um ambiente onde nossos alunos sejam motivados para serem protagonistas da
ação sociotransformadora, sendo bons cristãos e honestos cidadãos.

No ano letivo de 2017 queremos confiar nossa ação educativa a Maria, como Dom Bosco:
"Diante de Deus eu declaro: Basta que um jovem entre numa Casa Salesiana para que a
Virgem Santíssima o tome imediatamente sob sua especial proteção”.
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Caros educandos, famílias, educadoras e educadores salesianos,

A educação inspirada na pedagogia de Dom Bosco coloca o (a) educando (a) no centro da ação
e do projeto educativo-pastoral, ouvindo sua voz, identificando suas expectativas, desejos,
desilusões e esperanças, acompanhando-o na busca do conhecimento das próprias
capacidades, aumentando sua confiança na possibilidade de desenvolvê-las e serem
protagonistas do projeto pessoal de vida.

Colocar os educandos no centro da atenção educativa é um dos elementos mais específicos
do rico patrimônio espiritual que Dom Bosco nos deixou. É a tarefa a nós confiada.

Desta forma, a ação educativa do Colégio Dom Bosco é fundamentada nos três alicerces da
pedagogia de Dom Bosco conhecida como “Sistema Preventivo”:


Razão, o primeiro princípio do sistema preventivo - (compreensão da vida, o

eixo psicológico) refere-se aos processos de compreensão de si e do mundo (a
tendência para a verdade, o bem, o belo, a busca de segurança).


Religião, o segundo princípio do sistema preventivo - (sentido da vida, o eixo

espiritual-religioso) - refere-se à busca e descoberta do sentido da vida, à abertura para
o transcendente, para o Absoluto, para Deus.


Amorevolezza (Afeto), o terceiro princípio do sistema preventivo - (o amor que

traz a alegria de viver, o eixo afetivo) - refere-se à aceitação de si mesmo e à abertura
de amor para os outros e para a vida, a alegria de viver.

Partindo dessas premissas, acreditamos que a educação do CDBA está a serviço da formação
integral do aluno. A disciplina e a organização também contribuem para esse fim, pois
entendemos que:


A disciplina, compreendida como processo interior de organização, deve ser o

resultado de um trabalho tanto da Escola quanto da família, voltado para a formação
integral do aluno.


As normas abaixo relacionadas, colocadas com clareza para todos, funcionam

como balizadoras dos comportamentos e indicativos dos limites do grupo social escolar.
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1 DIREITOS DO ALUNO (Artigo 210 – Seção II – Regimento Escolar Unificado)

Além daqueles que lhes são outorgados por Legislação específica ou pelo Regimento Escolar,
constituem direitos dos alunos:


Questionar, com respeito e visando ao aperfeiçoamento do ensino, as deficiências
escolares que se verificarem e que, pela sua natureza, possam prejudicar o
aproveitamento escolar.



Utilizar-se das instalações e dependências do Colégio, assim como dos livros da
biblioteca, nos termos de regulamentos e normas próprias.



Ser tratado com respeito, atenção e urbanidade, pela direção, professores,
funcionários do Colégio e colegas.



Participar das atividades escolares, desenvolvidas em sala de aula, e de outras de
caráter recreativo, esportivo e religioso destinadas à sua formação, promovidas pelo
Colégio.



Tomar conhecimento, por meio de Boletim Escolar, de seu desempenho acadêmico e
frequência.



Requerer a 2ª chamada de avaliações a que tenha faltado por motivo justo e em
conformidade com o Regimento Escolar.



Requerer cancelamento de matrícula ou transferência, quando maior de idade, ou
por meio dos pais ou responsável, quando menor, e estando em dia com as
obrigações financeiras.



Participar de viagens acadêmicas e culturais, atividades desportivas, cívicas e sociais.



Ser respeitado nas suas características individuais, sem sofrer discriminação de
qualquer natureza.



Votar e ser votado nas eleições escolares para representantes de turma, observando
as orientações deste Manual.



Recorrer às autoridades do Colégio quando prejudicado em seus direitos.
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2 DEVERES DO ALUNO (Artigo 211 - Seção III – Regimento Escolar Unificado)

Constituem deveres dos alunos, além daqueles que lhe são emanadas por toda legislação
vigente ou pelo Regimento:


Respeitar a direção, corpo-técnico / docente, demais funcionários e colegas.



Respeitar as normas de conduta da Instituição.



Não incitar os colegas a atos de rebeldia.



Abster-se de colaborar em faltas coletivas.



Manter postura adequada ao ambiente escolar, observando proibição do namoro
no espaço interno do Colégio.



Prestigiar as solenidades e festas sociais e cívicas promovidas pelo Colégio.



Apresentar documentos quando lhe forem exigidos.



Observar a pontualidade e assiduidade às aulas, demais atividades escolares,
apresentando-se devidamente trajado com o uniforme definido pelo Colégio.



Não utilizar drogas lícitas e/ou ilícitas nas dependências do Colégio.



Cumprir as tarefas escolares.



Estar de posse do Material Didático e Material Didático Digital e seus dispositivos,
inclusive os materiais de laboratório, que são utilizados pelos professores durante
as aulas.



Não se ocupar em assuntos estranhos às atividades estudantis, dentro dos horários
escolares e nas dependências da Instituição.



Solicitar autorização da direção, para realizar coletas e subscrição dentro ou fora do
Colégio, usando o nome desta Instituição.



Entregar aos pais ou responsável Circulares, Comunicados, Boletins, Convocações,
Convites e afins.



Respeitar o horário de entrada, saída e permanência nas dependências da escola,
após o término das aulas, conforme orientações contidas neste Manual.
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3 É VEDADO AO ALUNO (Artigo 212 – Regimento Escolar Unificado)

Utilizar-se de meios de comunicação social (Internet, telefones celulares, e outros), de
máquina fotográfica, filmadoras e outros meios tecnológicos, para divulgação de imagens e
textos que discriminem e comprometam a Instituição, os alunos e educadores.

Observação: caso o aluno divulgue imagens de colegas e/ou educadores sem a devida
autorização, será advertido por escrito; o responsável será comunicado e deverá retirar o
conteúdo divulgado imediatamente.
 Causar danos ou prejuízos, de qualquer natureza, a outrem ou ao Colégio.
 Praticar atos que atentem contra a moral e os bons costumes e/ou ter em seu poder
impressos, gravuras ou outros materiais do gênero.
 Entrar em classe ou dela sair sem permissão do professor.

Observação: o aluno deverá usar o crachá de autorização para se ausentar da sala de aula.


Promover quaisquer atividades com finalidade lucrativa, usando o nome do Colégio,
interna ou externamente, sem o prévio consentimento da direção.



Levar para as aulas quaisquer objetos com que possa distrair-se ou distrair a atenção
dos colegas.



Portar, induzir e fazer uso de armas, objetos ou brinquedos perigosos, tóxicos e
bebidas alcoólicas.

Observação: Nesta situação o aluno será suspenso por 01 dia.
 Retirar-se da sala de aula ou da Escola durante as atividades escolares ou nela
permanecer fora do horário, sem estar devidamente autorizado.
 Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia ao conteúdo desta.
 Opor-se, sistematicamente, à disciplina escolar.
 Portar objetos de valor no âmbito escolar.
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 Usar telefone celular dentro da sala de aula (o aparelho deve ficar desligado dentro
da mochila do aluno).
 Portar bombas e outros artifícios que possam causar danos morais e/ou
patrimoniais às pessoas e à Instituição.
 Mascar goma ou chiclete ou chupar balas durante as aulas.
 Lanchar dentro da sala de aula.
 Usar óculos escuros ou quaisquer itens de chapelaria tais como boné, boina, capuz,
chapéu, gorro e faixa larga na testa.
 Usar maquiagem (Educação Infantil e Ensino Fundamental 1).

4 MANUAL DO ALUNO

O (a) aluno (a) receberá o Manual do Aluno no início do ano letivo. O responsável pelo
educando aceita e obriga-se a respeitar as determinações deste Manual do Educando, como
também do Regimento Escolar Interno, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e
do que está à disposição para tomar conhecimento.

5 AGENDA

A agenda é o elo de comunicação entre a família e a escola. Por isso ela deve estar sempre na
mochila do aluno e ser verificada diariamente pelos pais.

As tarefas e provas são marcadas na agenda.

6 ACOMPANHAMENTO / CIRCULARES E COMUNICADOS

Os pais ou responsável serão informados a respeito das ocorrências (comportamentais e
acadêmicas), rendimento escolar do aluno e das atividades desenvolvidas pelo aluno, através
de: “Ficha de Comunicação” e “Ficha Aconteceu” (Educação Infantil e Ensino Fundamental 1);
telefone; comunicados impressos; e-mails enviados pela supervisão pedagógica e/ou pela
orientação educacional e/ou pelos educadores. e pelo sistema de mensagem instantânea do
GENNERA/ASP.
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É dever dos pais:


Participar das reuniões e demais eventos educativo-pedagógicos desenvolvidos pela
escola.



Comparecer à escola quando convocado para tratar de assuntos inerentes ao
processo pedagógico e administrativo da escola.

7 ATENDIMENTO AOS PAIS E OU RESPONSÁVEL

Os pais devem fazer agendamento prévio para serem atendidos pela equipe técnicopedagógica. Contudo, não precisam esperar a convocação do Colégio para conversar sobre seu
(sua) filho (a). Sentindo necessidade, eles mesmos podem agendar um horário com a
supervisão pedagógica e/ou direção e/ou orientação educacional.

8 REUNIÃO DE PAIS E EDUCADORES

A presença dos pais ou responsável é significativa no processo educativo.

Os pais ou responsável são convocados por meio de comunicados impressos ou por
telefone, seja para discussão e reflexões sobre temas educacionais (reuniões temáticas)
ou para os encontros com os professores de cada ano (série), durante ou ao final de cada
etapa.
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9 HORÁRIO DE ATENDIMENTO

De Segunda a Sexta-feira
Secretaria e Tesouraria

Das 7h às 11h e 13h às 17h

Biblioteca

Das 7h às 11h e 13h às 17h

Supervisão Pedagógica (Ens. Fundamental II e Ens. Médio)

Das 6h30 às 12h45

Orientação Educacional (Ens. Fundamental II e Ens. Médio)

Das 7h às 12h15

Supervisão Pedagógica (Ed. Infantil e Ensino Fundamental I)

Das 12h30 às 18h45

Orientação Educacional (Ed. Infantil e Ens. Fundamental I)

Das 13h. às 18h15

10 HORÁRIO DAS AULAS

De Segunda a Sexta-feira
Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano

Das 7h às 11h30

Ensino Médio - 1º ao 3º ano

Das 7h às 12h20

Aulas no Contraturno – EM
Aula de Reforço – Língua Portuguesa e Matemática
Aula de Reforço
Educação Infantil

Das 13h às 17h20

Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano

Das 13h às 17h30

11 REPRESENTANTE DE TURMA

Todos os alunos tem o direito de votar e ser votado nas eleições escolares para representantes
de turma, observando as orientações contidas neste Manual.

O aluno escolhido para representar a turma deve receber, da maioria, voto de confiança para
exercer a função, o que faz aumentar sua responsabilidade e necessidade de dedicar-se à vida
escolar, para que seu desempenho seja de boa qualidade.

15

São esperadas as seguintes qualidades de um representante de turma:

1. Responsabilidade - pessoa capaz de cumprir os compromissos, de inspirar
confiança, de levar a sério o que deve fazer, assíduo e pontual, organizado.
2. Espírito de iniciativa - saber tomar decisão, ser realizador, saber imprimir dinamismo
ao grupo.
3. Espírito democrático - saber acolher; respeitar as ideias dos outros; estimular as
ideias do grupo. Sentir-se igual em direitos e deveres.
4. Participativo e envolvido com a escola.
5. Disponibilidade - ter tempo e disposição para o grupo e para com os compromissos
de um representante.
6. Facilidade de comunicação e de relacionamento.
7. Espírito de equipe.

São atribuições de um representante de turma: O representante de turma é um elo entre a
turma e a comunidade escolar. É o porta-voz da turma, isto é, o elemento que transmite as
sugestões, reivindicações e problemas do grupo. Incentiva a turma a participar de eventos,
solenidades, visitas etc. Além dessas tarefas o representante deve:

1. Incentivar a turma a ser um grupo coeso e unido.
2. Auxiliar o grupo a determinar seus objetivos e a utilizar os meios adequados para
atingi-los.
3. Ajudar a turma a colaborar com os objetivos básicos e projetos da escola.
4. Comparecer e participar das reuniões e eventos para os quais for convocado.
5. Exercer uma liderança positiva.
6. Solicitar a intervenção da Equipe de Direção quanto a assuntos específicos da sua
turma.
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12 MATERIAL DIDÁTICO / MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL - MDD

O material didático do CDBA é exclusivo. Concebido pela Rede Salesiana de Escolas – RSE e
editado pela Editora EDEBÊ em projeto pedagógico, no qual os valores da Educação Salesiana
são articulados com as mais recentes orientações do Ministério da Educação e as demandas
do mercado de trabalho.

Na Educação Infantil - utiliza-se o Caleidoscópio que é o material da Rede Salesiana de Escolas
para essa faixa etária. O Caleidoscópio é fundamentado nos eixos propostos no Referencial
Curricular para Educação Infantil.

Do 1º ao 5º ano (Ensino Fundamental I) - O material da Rede Salesiana de Escolas prevê que a
integração entre as disciplinas e as áreas se faça pelas concepções teóricas comuns a todas
elas e por meio das habilidades escolares comuns, que passam a ser metas de todo o material.

No Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio o Material Didático Digital – MDD, trabalha a
formação integral do educando e o prepara para dar continuidade aos seus estudos, obtendo
sucesso em exames como o ENEM e os diferentes vestibulares das melhores universidades do
país.

O Material Didático Digital – MDD é composto pelo livro digital, juntamente com tablet ou
notebook, é de uso diário e obrigatório para o aluno do 6º, ao 9º ano do Ensino Fundamental2
e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

Observação:

Os pais e/ou responsável, deverão tomar ciência, no ato da matrícula, sobre a obrigatoriedade
do uso do MDD durante todo o ano letivo em curso.

Os pais e/ou responsável, serão comunicados caso o aluno não traga o MDD e/ou dispositivos
necessários para o desenvolvimento das aulas.
13 MATERIAIS ESCOLARES, OBJETOS E BRINQUEDOS
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13.1 Material Escolar:

O material escolar é de fundamental importância para o processo ensino-aprendizagem, assim
torna-se imprescindível que o aluno tenha todo o material disponível no início do ano letivo
para as aulas, de acordo com o horário de cada dia.

Todos os materiais escolares (cadernos, livros, mochilas, uniformes, etc.) devem ter o nome
do aluno.

O (a) aluno (a) deve evitar trazer para a sala de aula materiais que possam desviar o foco de
atenção das aulas.

Observações:

Os objetos alheios à lista de material, inclusive telefone celular, câmeras digitais, CD Player,
DVD Player, MP3 e/ou outros eletrônicos, pertencentes ao aluno não devem ser trazidos para
a escola.

O Colégio Dom Bosco “não se responsabiliza pela guarda, e consequente indenização
decorrente do extravio ou dos danos causados a quaisquer desses objetos”.

13.2 Achados e Perdidos:

Para a segurança do aluno e a possibilidade de devolução de materiais esquecidos na escola,
todo material escolar (cadernos, livros, mochilas, uniforme, etc.) deve conter o nome do aluno.

Os materiais esquecidos na escola que forem encontrados deverão ser procurados na sala de
assistência pedagógica.
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14 PATRIMÔNIO ESCOLAR /E OU DE COLEGAS

São atitudes de cidadania e de zelo pelo patrimônio da escola manter as carteiras limpas,
conservar as paredes e jogar papéis no lixo, procurando deixar o local da sala de aula
organizado e saudável para o próximo horário; zelar e cuidar da conservação e limpeza dos
ambientes.

De acordo com o princípio de reciprocidade que estrutura a convivência escolar no CDBA como
um exercício de direitos e deveres (cidadania), o aluno responsável por danos ao material do
Colégio e/ou de colega (s) deve arcar com os gastos de sua restauração, podendo ainda ser
passível das medidas disciplinares pertinentes ao caso, de acordo com o Regimento Escolar.

15 UNIFORME

Solicitamos especial atenção quanto ao uniforme, lembrando que seu uso é obrigatório e
propicia maior segurança aos nossos alunos.

O aluno deverá permanecer devidamente uniformizado todo o tempo em que estiver nas
dependências do CDBA, inclusive no contraturno.

Para as aulas de Educação Física, o aluno deverá usar o uniforme do Colégio, próprio para o
exercício desta atividade.

É importante ressaltar que não será permitida a entrada de aluno trajando o uniforme
descaracterizado de sua forma original (sem gola, sem mangas, rasgado, tingido, com
comprimento inadequado, etc.).

Observação: Camisetas Sazonais (Personalizadas para eventos, mostras e/ou turmas).

As camisetas sazonais confeccionadas para uso de eventos internos e externos do Colégio
poderão ser utilizadas ao longo do ano, desde que obedeçam as seguintes normas:
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 Tecido: algodão, PV ou moletom.
 Cor: a escolha dos alunos.
 Layout: a logo do Colégio deverá ser estampada na manga no tamanho de 3 cm.

Observação:

Para maior segurança do aluno da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, não é permitido
o uso de chinelos, botas, sapatilhas tamancos e sandálias com salto.

Para as alunas do Ensino Fundamental 2 e Médio será autorizado o uso de sapatilhas e sandália
(sem saltos).

15.1 Turno da Manhã:

Os alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio deverão estar devidamente
uniformizados: agasalho do Colégio, calça jeans azul escuro, calça legging (do Colégio),
camiseta do Colégio, meias e tênis.

O uso de bermudas será permitido, desde que sejam jeans de cor azul escuro e com
comprimento até o joelho, assim como as bermudas do Colégio.

15.2 Turno da Tarde:

Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 deverão usar o uniforme completo da
RSE, meias e tênis.

Observação: para as aulas de natação é necessário que o aluno traga toalha, touca, maiô ou
sunga (não precisa ser da RSE).
16 FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE
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16.1 Horários das Aulas:

Período

Entrada

Saída

Manhã

7h00

11h30 – Ensino Fundamental 2 - 6º ao 9º ano
12h20 – Ensino Médio

Tarde

13h00

17h20 - Educação Infantil
17h30 - Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano

16.2 Pontualidade

O sinal para a entrada nas salas de aula será dado às 7h para o turno matutino e às 13h para
o turno vespertino.

Cinco (5) minutos antes do horário de entrada tocará o primeiro sinal, em cada turno.

O aluno que chegar após o horário de entrada (haverá tolerância de 05 minutos) deverá
ingressar pela portaria do Colégio e aguardar o início da 2ª aula para adentrar em sala, sendo
este o prazo máximo estabelecido para a sua chegada ao Colégio, salvo em circunstâncias
muito especiais.

Os atrasos serão computados a cada três (03) meses, sendo que:
 No 1º atraso desse período, o aluno receberá um alerta oral, feito pelo assistente
pedagógico.
 No 2º atraso desse período, os pais serão comunicados via telefone.
 No 3º atraso desse período, o aluno só poderá entrar no Colégio acompanhado do
responsável.

O aluno terá aulas com duração de 50 minutos.
Tanto o aluno, quanto seu responsável legal deve ter conhecimento da grade de aulas e os
respectivos horários a que estarão submetidos.
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Observação:

As aulas que acontecem aos sábados letivos terão início às 7h00 (Ensino Fundamental 2 e
Médio); e as 13h00 (Educação Infantil e Ensino Fundamental 1).

A aplicação dos simulados que acontece aos sábados terá início às 7h30min. Haverá tolerância
de 5 minutos.

Não é permitido ao aluno entrar/chegar na escola depois das 7h45 ou 13h45, salvo situações
analisadas pela Direção.

16.3 Presença

Comparecer às aulas pontualmente é a resposta do estudante que valoriza a sua formação e
o investimento de seus pais.

A ausência, parcial ou completa, em um dia letivo, pode implicar grave prejuízo à
aprendizagem do conteúdo aplicado na ocasião.

16.4 Faltas

Para que a escola esteja ciente da ausência do aluno que por algum motivo necessitar faltar
às aulas, o responsável deverá comunicar no dia da ausência ao assistente pedagógico e, no
seu retorno, apresentar justificativa, mesmo que durante o período de ausência não tenha
ocorrido atividade avaliativa.

Na 3ª falta consecutiva do aluno, os pais ou responsável serão comunicados via telefone.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 o limite máximo
de faltas deverá ser corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do total da carga horária
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curricular de cada ano escolar, independentemente de se tratar de faltas justificadas ou não.
Ultrapassando este limite, o aluno será reprovado.

16.5 Faltas Coletivas

Em caso de faltas coletivas ou superiores a 50% (cinquenta por cento) do número total de
alunos da classe, os professores realizarão normalmente as atividades previstas para a aula,
com os alunos presentes, inclusive aquelas relacionadas à avaliação prevista em seu
planejamento.

Os alunos faltosos serão advertidos por escrito. Em caso de reincidência, os alunos serão
suspensos por 01 (um) dia.

16.6 Saída da Sala de Aula

Saídas da sala de aula durante o período das aulas devem ser evitadas, pois comprometem o
processo de ensino-aprendizagem.

Caso o aluno tenha urgência em sair, só poderá fazê-lo com a autorização do professor
caracterizada pelo uso obrigatório de crachá.

16.7 Saída Antecipada:

Caso o aluno, excepcionalmente, tenha necessidade de se ausentar do Colégio antes dos
horários normais previstos, só poderá fazê-lo com a presença dos pais ou responsável, ou com
autorização por escrito do responsável.

A escola deve ser comunicada com antecedência, através da agenda ou por telefone.

O aluno deverá passar pelo assistente pedagógico para o devido encaminhamento.
Em caso de doença ou mal-estar, os pais ou responsável serão imediatamente comunicados e
as providências serão tomadas conforme as informações contidas nas fichas médicas do aluno.
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O aluno só será liberado sozinho ou com outro responsável mediante autorização escrita dos
pais ou por telefone.

Observação:

É vedado ao aluno o uso de celular para comunicação com os pais ou responsável sobre saída
antecipada sem o devido conhecimento da orientação educacional e/ou assistência
pedagógica.

A falsificação da assinatura dos pais ou responsável acarretará em suspensão do aluno por 01
dia.

Nos sábados letivos, o aluno só será autorizado a sair mediante comunicação antecipada dos
pais ou responsável ao assistente pedagógico.

17 PRESENÇA DO ALUNO NO CONTRATURNO

A presença do aluno no contraturno é permitida para realização de pesquisa ou trabalhos na
biblioteca.

O aluno deve agendar com a bibliotecária o dia e horário, que emitirá autorização
devidamente preenchida e assinada.

Para atividades pedagógicas, o aluno deverá apresentar na portaria do Colégio a autorização
devidamente assinada pelos pais e/ou responsável.

Faz-se exceção aos alunos que frequentam as aulas de reforço e aos alunos do Ensino Médio
que têm aulas neste período.

O aluno deverá apresentar-se devidamente uniformizado para todas as atividades realizadas.

24

Observação: Não será permitida a presença de alunos ociosos no interior da escola.

18 ESTUDOS DO MEIO, VISITAS E ATIVIDADE EXTRA CLASSE

Atividades pedagógicas, culturais, sociais, esportivas e religiosas extraclasse fazem parte do
Projeto Político Pedagógico Pastoral da Escola e do processo ensino-aprendizagem.

São planejadas com rigor, tendo objetivos específicos e delas devem participar todos os
alunos, pois possibilitam dar maior significado aos conteúdos que estão estudando e a
desenvolver habilidades como observar, comparar, estabelecer relações, analisar
criticamente, etc.

Quando as atividades acontecem fora do âmbito do CDBA, a saída do educando fica
condicionada à autorização por escrito dos pais ou responsável.

Algumas dessas atividades poderão ter ônus para o grupo, turma ou ano dos educandos
envolvidos.

Além das atividades previstas em calendário, o Colégio reserva-se o direito de programar
outras atividades (que são antecipadamente comunicadas), de acordo com o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

Para tais atividades o CDBA fornecerá com antecedência todas as informações necessárias,
tais como: local a ser visitado, horário de chegada e saída, responsáveis que acompanharão
os (as) alunos (as), custo do passeio, etc.

O aluno deve estar devidamente uniformizado.
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19 NAMORO

Não é permitido o namoro nas dependências e mediações do Colégio.

A Educação Salesiana reconhece o namoro como algo saudável na vida dos jovens e valoriza o
relacionamento afetivo, porém espera do seu educando uma conduta coerente com o
ambiente escolar, que é sempre muito heterogêneo.

Neste sentido lembramos que, pelo princípio de adequação de comportamentos aos diversos
ambientes, as “manifestações mais íntimas” são apropriadas aos espaços privados e não aos
espaços públicos (coletivos). Portanto, espera-se dos educandos toda a discrição no
relacionamento afetivo no ambiente escolar.

20 TRABALHOS ESCOLARES

Os trabalhos pedidos aos alunos do Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio terão duas datas
de entrega:


Na primeira data o trabalho poderá receber 100% do valor.



Na segunda data o trabalho receberá no máximo 50% do valor estipulado.



Faz-se exceção aos trabalhos de Recuperação da Etapa e Recuperação Final, que não
terão a segunda data.

Os trabalhos em grupo são realizados em sala de aula sob a orientação do professor, por isso,
não há necessidade de o aluno voltar para a escola no período contrário às aulas para este fim.

Caso haja necessidade, os pais serão comunicados por escrito.

Não serão aceitas cópias da Internet ou de qualquer outra fonte bibliográfica. Devem-se
repeitar os direitos autorais.
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A impressão e/ou cópia de trabalhos na escola é feita somente na Biblioteca mediante
pagamento prévio. Não é permitido imprimir trabalhos nos outros setores do Colégio.

21 TAREFAS ESCOLARES

O aluno, diariamente, terá tarefas de casa como continuação dos conteúdos desenvolvidos em
sala de aula.

A tarefa de casa será cobrada sistematicamente pelo professor.

Caso não tenha sido cumprida a tarefa, os pais serão comunicados via mensagem instantânea
do ASP ou por telefone, devendo o aluno trazê-la concluída na aula ou no dia letivo seguinte.

22 AVALIAÇÃO

A Avaliação do aproveitamento do aluno é um procedimento sistemático, contínuo e
cumulativo, inerente ao processo ensino-aprendizagem, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos.

A avaliação do aproveitamento do aluno considera seu desenvolvimento nos aspectos
cognitivo, afetivo e psicomotor em cada um dos componentes curriculares.

O processo de avaliação tem por objetivos:

I.

Fornecer ao aluno informações sobre seu próprio progresso e/ou dificuldades que
devem ser superadas.

II.

Identificar as necessidades do aluno no sentido de planejar e replanejar as
atividades pedagógicas.

III.

Ajustar os objetivos e experiências de aprendizagem às condições e necessidades
do contexto em que se situa o Colégio.

IV.

Avaliar o desempenho do aluno para efeito de promoção.
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Na avaliação do aproveitamento do aluno da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino
Fundamental 1, são considerados apenas os aspectos qualitativos do processo de ensinoaprendizagem. Não há menção de notas e são utilizados os seguintes instrumentos:

- Portfólio.
- Caderno de Registro do professor, com contextos de aprendizagens e relatórios
parciais.
- Avaliação Descritiva Individual do aluno (Relatório).
- Fichas Avaliativas.
- Informativo - com as atividades e os projetos desenvolvidos durante o semestre. São
2 (dois) informativos: 1º semestre e 2º semestre.

Na avaliação do aproveitamento dos alunos do Ensino Fundamental 1 (2º ao 5º ano) e Ensino
Fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) e do Ensino Médio, são considerados os aspectos qualitativos
e quantitativos da aprendizagem.

Os valores das Avaliações são assim distribuídos:


Ensino Fundamental 1 - 2º ao 5º ano - 80% da nota da etapa.



Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio (1º e 2º anos) - 80% da nota da etapa.



Ensino Médio (3º ano) - 90% da nota da etapa.

Para efeito de registro do aproveitamento, o CDBA adota um sistema de pontos, baseado
numa escala graduada de 0 (zero) a 100 (cem), distribuídos pelas três etapas em que se divide
o ano letivo.

ETAPAS

VALOR MÁXIMO

VALOR MÍNIMO

1ª

30 Pontos

18 Pontos

2ª

30 Pontos

18 Pontos

3ª

40 Pontos

24 Pontos

TOTAL

100 Pontos

60 Pontos
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O resultado final em cada componente curricular é a soma das etapas em que a pontuação
mínima para aprovação é 60% (sessenta por cento) do índice de aprendizagem.

23 SIMULADOS

Os simulados são aplicados, impreterivelmente, às 7h30 dos sábados (o aluno deverá vir
devidamente uniformizado) obedecendo a datas previstas no calendário escolar.

Haverá tolerância de 05 minutos para os alunos em atraso. Após esse tempo, não será
autorizada a entrada do aluno.

A falta aos simulados acarretará nota zero para o aluno faltante.

O aluno só poderá se retirar da sala após 90 minutos (6º ao 8º ano -EF2) e 120 minutos (demais
alunos).

Só será permitido o uso de canetas azul ou preta. O uso de lápis é expressamente proibido.

Os simulados são em formato de testes, (questões com cinco alternativas (A, B, C, D, E) cada
uma), e valorizam os conteúdos desenvolvidos em sala de aula.

O caderno do Simulado contém:


30 questões para o 6º ano do Ensino Fundamental 2 (5 questões de cada disciplina).



36 questões para o 7º ano do Ensino Fundamental 2 (6 questões de cada disciplina).



42 questões para o 8º ano do Ensino Fundamental 2 (7 questões de cada disciplina).



60 questões para o 9º ano do Ensino Fundamental 2 (10 questões de cada
disciplina).



77 questões para o 1º ano do Ensino Médio (7 questões de cada disciplina).



87 questões para o 2º ano do Ensino Médio (7 questões de cada disciplina/ 10
questões de Matemática).
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91 questões para o 3º ano do Ensino Médio (7 questões de cada disciplina / 10
questões de Língua Portuguesa e Matemática).



Redação para todos os segmentos.

24 CASOS ESPECÍFICOS DE “COLA”

A “cola” é um ato desonesto, ou seja, constitui uma fraude. Assim, o aluno que for encontrado
“colando” ou passando “cola” terá a avaliação recolhida e a sua nota será zero. Serão tomadas
as providências cabíveis.

Neste caso, tem-se como desdobramento:


Envio de comunicado ao responsável.



Impedimento de realização de recuperação paralela e de avaliação substitutiva na
disciplina em que for flagrado colando.

25 SEGUNDA CHAMADA

É concedida ao aluno do Ensino Fundamental 1 e 2, e Ensino Médio a segunda chamada de
avaliação, no final de cada etapa avaliativa, de acordo com o calendário previsto pelo CDBA e
com as normas e procedimentos expressos abaixo:


O requerimento para a segunda chamada de avaliação deve ser feito na Secretaria do
CDBA, mediante o pagamento de taxa (estabelecida pelo setor financeiro).



A segunda chamada de avaliação será marcada e divulgada pelo CDBA previamente.



Em princípio, o aluno deve fazer, no dia marcado, todas as provas requeridas, com
tempo proporcional para cada prova.



O conteúdo cobrado na segunda chamada é cumulativo, ou seja, todo o conteúdo da
etapa letiva em questão.



O prazo para dar entrada com o pedido na Secretaria do Colégio é de até 3 (três) dias
antes da data marcada para a segunda chamada de avaliação.
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O aluno que não requerer a segunda chamada de avaliação dentro do prazo
determinado, não terá direito à prova e, para cálculo da média, sua nota será zero
(0). Os casos especiais serão resolvidos pela diretoria do CDBA.

 A segunda chamada não será autorizada para avaliação de recuperação e simulados,
para ausências que configurem falta coletiva e em casos específicos de cola.

26 RECUPERAÇÃO

A recuperação é o retorno do educando ao processo de aquisição do conhecimento para
avanços pedagógicos, em período a ser definido pela escola, divulgado no Manual do
Educando do ano vigente.

Aos educandos do Ensino Fundamental e Ensino Médio que apresentarem aproveitamento
insuficiente, após a entrega dos resultados dos instrumentos utilizados, serão proporcionados
Estudos de Recuperação, cujo objetivo é garantir uma aprendizagem bem sucedida,
resgatando conteúdos e habilidades.

26.1. Recuperação Paralela

A recuperação paralela será feita por meio de um processo contínuo, levado a efeito sempre
que se fizer necessário no decorrer de todas as atividades desenvolvidas, devendo ser
enfatizadas atividades diferenciadas de orientação e acompanhamento de estudos para
atender às necessidades do educando.

No Ensino Fundamental 1, do 2º ao 5º ano, o aluno receberá atividades dentro do Projeto
“Praticando e Aprendendo” de Língua Portuguesa e de Matemática, que serão realizados em
casa, durante a etapa, com o objetivo de fixar os conteúdos trabalhados, e terão valor até 1,5
(um e meio) ponto.

Após cada prova, o aluno do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio que não atingir a média
receberá um Plano de Estudo com atividades suplementares (no mínimo 10 questões) que
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deverão ser realizadas em casa. Esses estudos priorizam as atividades e os conteúdos de
avaliação, não alcançados pelo aluno na avaliação mensal e terão valor até 1,0 (um) ponto.

26.2 Recuperação da Etapa

É oferecida, ao final da 1ª e 2ª etapas, uma nova oportunidade avaliativa nas disciplinas em
que o aluno não obteve pontuação mínima exigida para o período.

Os alunos submetidos à nova oportunidade avaliativa terão registrados em pauta, no máximo
18 (dezoito) pontos, ou seja, 60% (sessenta por cento) do valor da etapa. Caso o resultado da
nova oportunidade avaliativa seja inferior a pontuação já adquirida na etapa, prevalecerá a
maior pontuação.

Ensino Fundamental 1

Ao final de cada etapa o aluno do 2º ao 5º ano, que ficar para recuperação ou para reforço,
fará uma prova no valor de 80% da etapa (1ª e 2ª etapas: 24,0 pontos. 3ª etapa: 32,0 pontos)
após as aulas presenciais, de acordo com cronograma definido pela supervisão pedagógica.

Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio

O aluno terá a oportunidade de, ao final da etapa, participar dos estudos orientados, que serão
trabalhados de acordo com cronograma específico de cada disciplina.

Ao aluno com aproveitamento insuficiente, após os estudos orientados, serão aplicadas provas
no valor (das avaliações) da etapa:


6º ao 9º ano – do Ensino Fundamental 2 e 1º e 2º anos do Ensino Médio - 24,0
(vinte e quatro) pontos.



3º ano do Ensino Médio - 27,00 (vinte e sete) pontos.
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26.3 Recuperação Final

Aos educandos que, ao final do ano letivo, não conseguirem alcançar o mínimo de pontos para
promoção, é oferecida a Recuperação Final.

As aulas de Recuperação Final serão ministradas pelos próprios professores da disciplina/ano
(ou outros selecionados pelo colégio) e serão realizadas em horários e datas estabelecidos
pela escola.

A Recuperação Final para os alunos do Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino
Médio constará de uma avaliação (de conteúdo acumulativo do ano em curso) com valor de
100 pontos.

O resultado obtido pelo educando na Recuperação Final deverá ser de 60% para efeito de
aprovação.

O educando, acompanhado de seu responsável legal, terá um prazo de 24 horas a partir da
divulgação do Resultado Final, conforme data estabelecida em calendário letivo, para
requerer formalmente na secretaria do colégio a revisão da avaliação de Recuperação Final.

A revisão da avaliação de Recuperação Final será realizada pelo professor responsável pela
disciplina ou professor designado pela escola, juntamente com a supervisão pedagógica, em
data previamente estabelecida no calendário escolar.

27 PROMOÇÃO E REPROVAÇÃO

Promoção é a passagem do educando ao ano/série subsequente, desde que alcançados os
requisitos previstos como mínimos no ano/série anterior.

Será considerado promovido ao ano/série seguinte o aluno do Ensino Fundamental e Médio
que, ao final do ano letivo, tiver alcançado:
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Mínimo de 60 (sessenta) pontos em cada disciplina;



Frequência mínima de 75% (Setenta e cinco por cento) do total das horas letivas;



Após a Recuperação Final, o mínimo de 60 (sessenta) pontos.

É considerado reprovado o aluno que tenha frequência inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do total das horas letivas anuais do ano/série, em curso, mesmo com pontos iguais ou
superiores ao mínimo estabelecido no Regimento Escolar.

Observação:

O aluno amparado por legislação específica (enfermos, gestantes, militares e outros) recebe
tratamento especial, como forma alternativa de cumprimento da carga horária e das
avaliações que atendam os mínimos exigidos para promoção.

O aluno do Ensino Fundamental, do 1º ano, é promovido, automaticamente, pois não há
reprovação de alunos do 1º para o 2º ano.

28 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR

Em casos de transferência de alunos procedentes de outros Estabelecimentos de Ensino, é
verificada pelo Supervisor Pedagógico, direção e/ou Secretário Escolar, a necessidade e forma
conveniente de complementação curricular dos estudos ao novo currículo.

O processo para complementação curricular tem como referência os mínimos exigidos para a
Base Nacional Comum, a carga horária mínima do curso e a obrigatoriedade da Língua
Estrangeira.

Não há complementação curricular quando o conteúdo ou disciplina constar do currículo do
ano/série seguinte.

Não há complementação curricular quando o aluno tiver cursado conteúdos com idênticos ou
equivalentes valores formativos.
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Observadas as normas vigentes, cabe ao Supervisor Pedagógico, juntamente aos professores
das disciplinas, a elaboração dos planos especiais para a complementação curricular de acordo
com as peculiaridades de cada caso.

Para efeito de avaliação, recuperação e promoção do educando submetido ao processo de
complementação curricular, são observadas as normas do Regimento e Legislação em vigor.

29 PASTORAL ESCOLAR

A Pastoral Escolar do Colégio Dom Bosco é organizada por uma equipe própria na escola, e
tem por desafio promover um conjunto de ações que reflitam um jeito de ser Igreja na escola,
uma forma de viver e testemunhar Jesus Cristo, que nos possibilite "educar evangelizando e
evangelizar educando", formando assim” bons cristãos e honestos cidadãos” capazes de:
descobrir o sentido de sua vida num contexto mutável, flexível, de múltiplos significados e o
prazer de construir a própria identidade com liberdade e responsabilidade; comprometer-se
consigo mesmo e com os outros mediante a vivência de uma cidadania ativa e responsável;
buscar a felicidade mediante o desenvolvimento de suas capacidades, a convivência e a
interação solidária; construir uma síntese entre vida, cultura, ciência e fé; e compreender todas
essas tarefas como um caminho para o crescimento contínuo, a vida inteira.

À luz do Sistema Preventivo, procura-se no Colégio Dom Bosco a formação da consciência
crítica, a fidelidade à revelação cristã e a colaboração direta na construção de uma sociedade
justa e solidária, onde o bem comum e a paz sejam herdados por todos, capacitando o
educador como mediador da ternura de Deus.
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30 PROJETOS EDUCACIONAIS

Os Projetos educacionais propostos no CDBA tornam possíveis as articulações dos
conhecimentos científicos com os saberes populares e cotidianos, em que os alunos partem
da problematização e da investigação de um determinado assunto, desenvolvendo estudos e
pesquisas em diferentes fontes, formulando hipóteses, selecionando, articulando e
contextualizando as informações coletadas.

Dessa forma, o desenvolvimento de projetos educacionais, dentro da concepção de ensinoaprendizagem, incentivando a formação integral do aluno, visa promover momentos de
diálogo, de pesquisa, de integração e debate, tornando viável a reorganização do
conhecimento pelos próprios educadores e alunos nas diferentes disciplinas.

31 PLANTÃO ESCOLAR (REFORÇO)

O reforço escolar, oferecido aos alunos do Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, no
contraturno, tem por objetivo a aprendizagem do aluno em nível de desigualdade com o ritmo
da turma, consolidando e ampliando as possibilidades de aprendizagem, dando-lhe
oportunidades de reforçar, aprofundar ou suprir carências dos conteúdos de maior
dificuldade.

32 EDUCAÇÃO ESPECIAL (EDUCAÇÃO INCLUSIVA)

A Educação Inclusiva visa a atender crianças, adolescentes e jovens com necessidades
educacionais especiais, em face de determinadas características mentais, físicas, sensoriais,
emocionais ou sociais, em conformidade com a legislação vigente.

A Educação Inclusiva é oferecida, preferencialmente, na classe regular de ensino, em todas as
suas etapas e níveis.
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Os educandos com necessidades educativas especiais, além de receberem acompanhamento
na unidade de ensino, deverão contar com a participação da família nesse processo, arcando
com as despesas individuais específicas do educando.

Com base no artigo 58 da LDB (Lei 9394/96), entende-se por educação inclusiva a modalidade
de educação escolar para educandos com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

A família deve entregar à escola o laudo médico e/ou psicológico que comprove a necessidade
especial do educando a fim de atender as suas especificidades.

Com base no artigo 59 da LDB, o educando com necessidade especial tem direito a
terminalidade específica conforme sua deficiência e aceleração para os superdotados.

33 PLATAFORMA ADAPTATIVA EDEBÊ OU EDEBÊ ADAPTATIVA

A Plataforma engloba ferramentas sob medida para cada aluno construir o seu conhecimento;
Um ambiente diagnóstico para aprimorar o trabalho docente; uma área especial para os pais
e responsável acompanharem o desempenho dos seus filhos, entre outros recursos
diferenciados.

O objetivo é oferecer para as escolas que utilizam o Material Didático Digital (MDD) uma
plataforma adaptativa de ensino e aprendizagem que possibilita aos alunos potencializar a
proficiência nas áreas do conhecimento e otimizar o resultado do ENEM e em outros
processos seletivos para ingresso no ensino superior.

A plataforma também oferece a possibilidade de criar avaliações diagnósticas quanto a
conteúdos e habilidades e a ampliação do processo de ensino e aprendizagem para além dos
ambientes da sala de aula.
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33.1 Simulado diagnóstico e plano de estudos personalizado

Com a Edebê Adaptativa, os alunos do ensino médio terão a oportunidade de fazer um
simulado diagnóstico nos moldes do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

O simulado identificará as potencialidades e lacunas de aprendizagem do aluno e traçará um
plano de estudos personalizado para que cada estudante possa aprimorar seus
conhecimentos e habilidades. A plataforma atende aos critérios de uma avaliação diagnóstica
individualizada que permite “avaliar a aprendizagem de diferentes alunos, levando em
consideração suas múltiplas competências e formas de aprender, além de seu engajamento”,
conforme indica o Marco Referencial da RSE.

A disponibilização de questões, simulados e avaliações diagnósticas ocorrem de três formas:
No primeiro acesso do aluno, através de uma avaliação diagnóstica geral, em simulados
agendados pela escola (diretores e coordenadores) e em questões recomendadas pelo
sistema para avaliar a aprendizagem do aluno ao término de um plano de estudo.

Os professores e os gestores podem acompanhar on-line e em tempo real o engajamento e a
evolução de todos os seus alunos, tomando conhecimento das deficiências e proficiências de
cada grupo específico.

O acompanhamento se dá através de relatórios disponibilizados para os alunos e outros
específicos para gestores e educadores, com informações mais abrangentes do desempenho
das turmas.

Os alunos contam ainda com um simulador de aprovação nas principais universidades públicas
do país.
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34 ESCOLA VIRTUAL

O uso das novas tecnologias digitais em sala de aula, para tornar o processo de ensinoaprendizagem mais dinâmico, faz parte da rotina dos educadores e alunos do Colégio Dom
Bosco.

A Edebê irá disponibilizar a Escola Virtual que substituirá o Portal Futurum e, dentre várias
ferramentas e/ ou funcionalidades, apresentará ambientes de interação entre os alunos, os
responsáveis e os demais membros da comunidade educativa.

Na página da escola serão criadas páginas, vinculadas ao perfil de um usuário, para publicação
de avisos, arquivos, atividades e comunidades.

Uma das ferramentas da Escola Virtual é um espaço destinado à visualização de eventos,
formações, aulas e lembretes. A plataforma disponibilizará também de biblioteca para acesso
ao Ecossistema de conteúdos digitais disponíveis no Portal da Edebê se subdividindo em
categorias com conteúdos e objetos de aprendizagem da editora, arquivos publicados pela
escola para alunos, responsáveis e demais usuários e espaço para identificar arquivos
carregados pelo usuário.

Haverá um espaço para criação de avaliações impressas e/ou digitais onde os professores
poderão utilizar o banco de questões ou criar questões próprias.

Haverá também um ambiente de Comunidades que permitirá discussões de temas entre
alunos, professores e demais membros da comunidade educativa a fim de promover o
trabalho multidisciplinar.

35 AULAS DE MÚSICA

As aulas de Música farão parte da Grade Curricular da Educação Infantil e Ensino Fundamental
1 - integrando a disciplina de Arte.
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CORAL “SALE”: O Colégio oferece para os alunos do EF1, aulas de música, semanalmente, após
horário normal de aula.

Aos alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio serão oferecidas no contraturno, de
acordo com cronograma específico em forma de Projeto.

36 AULAS DE ROBÓTICA

A robótica educacional, oferecida no contraturno, cria oportunidades para que o aluno
aprenda um determinado assunto ao projetar e construir objetos ou dispositivos robóticos.
Desta forma, tem por objetivos:
 Desenvolver o raciocínio e a lógica na construção de projetos e programas para
controle de mecanismos existentes no cotidiano do aluno;
 Estimular a criatividade e o trabalho em grupo;
 Favorecer a interdisciplinaridade, promovendo a integração de conceitos de diversas
áreas;
 Levar o aluno a explorar ideias que o ajudem a discutir e colocar em prática a sua
própria maneira de pensar, a validar resultados e construir argumentos que possam
ser aplicados.

37 USO DA INTERNET

37.1 Rede sem fio (Wi Fi)

Os alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio utilizarão equipamentos eletrônicos com
acesso à internet para uso estritamente pedagógico. Desta forma:


O CDBA não fornecerá qualquer equipamento eletrônico (Notebook, Netbook,
Tablets e outros) que se fizer necessário para acompanhamento das aulas e
atividades pedagógicas.
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O CDBA não se responsabilizará pelo fornecimento do livro digital, licença de direito
de uso do MDD, bem como qualquer tipo de material didático impresso ou
paradidático.



O CDBA não é responsável pela manutenção e/ou suporte dos equipamentos
eletrônicos, no tocante a software e hardware, que serão utilizados pelos alunos nas
salas de aulas e atividades pedagógicas.



O CDBA autorizará somente a utilização da rede sem fio (Wi Fi) para fins
pedagógicos.



A utilização da rede sem fio (Wi Fi) para fins não pedagógicos acarretará sanções ao
aluno, as quais poderão comprometer seu processo ensino/aprendizagem em
virtude do bloqueamento da ferramenta (equipamento e Wi Fi) usada
indevidamente.

37.2 Redes Sociais e Aplicativos

Considerando que o mau uso das Redes Sociais e Aplicativos (Facebook, WhattsApp, Snap
Chat, entre outros) comprometa diretamente a rotina escolar através de possíveis conflitos
decorrentes dessas ações, o CDBA reserva-se o direito de intervir, agir e sancionar aqueles que
utilizarem de maneira inadequada a imagem moral da Instituição e/ou de seus alunos.

37.3 Uso de Equipamentos Eletrônicos

De acordo com a Lei Estadual MG No 14.486, de 09/12/02 – Art. 01 – Fica proibida a
conversação em telefone celular e o uso de dispositivo sonoro do aparelho em sala de aula [...]

O uso de qualquer equipamento, eletrônico ou não, não é permitido em horário de aula,
exceto para utilização do MDD.
A não observação das recomendações citadas acima permitirá ao educador recolher o
equipamento, o qual ficará à disposição dos pais ou responsável pelo aluno no setor de RH do
Colégio.

O CDBA não se responsabilizará pela perda ou quebra de celular e/ou aparelhos eletrônicos.
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O direito dos pais ou responsável de comunicar-se com seus filhos, em casos de necessidade,
é assegurado pelo telefone institucional, não sendo justificativa para os alunos usarem na sala
de aula.

38 LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS / BIOLOGIA / FÍSICA / QUÍMICA

O trabalho no laboratório enriquece e consolida a sua aprendizagem nas várias áreas do
conhecimento.

Para que as atividades no laboratório sejam de melhor proveito, são indispensáveis algumas
normas, como:


Uso obrigatório do jaleco branco para todos.



Atenção e obediência às orientações dos professores e monitores.



Início dos trabalhos somente após ouvir todas as orientações do professor.



Cuidado com o material usado em cada experimento.



Ressarcimento de prejuízos causados em função da falta de cuidado.



Comportamento adequado ao ambiente de trabalho.

39 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

O cuidado e a conservação do laboratório de informática são dever de todos.

O aluno deve preservar os equipamentos e a sala, colaborando para um bom ambiente de
trabalho, mantendo a sala sempre limpa e arrumada.

É vedado ao aluno:


Utilizar equipamentos para fins pessoais ou qualquer outro tipo de atividade
incompatível com as tarefas didático-pedagógicas.
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Alterar a posição dos equipamentos ou do mobiliário.



Consumir alimentos e bebidas dentro do laboratório.



Instalar softwares de qualquer natureza sem autorização prévia do funcionário do
suporte técnico do Colégio.



Utilizar login e senha de terceiros.



Navegar em sites impróprios às atividades escolares.



Utilizar jogos individuais ou coletivos que não estejam previstos nas atividades
didático-pedagógicas.



Alterar a configuração de hardware ou software dos equipamentos.



Retirar do Laboratório qualquer recurso, seja de que tipo for.



Interferir no funcionamento dos equipamentos de informática ligados à rede do
Colégio.

40 BIBLIOTECA

O CDBA oferece aos seus educandos os serviços de biblioteca.

O aluno conta com o apoio de um educador para auxiliá-lo nas pesquisas escolares.

É emprestado um único livro de cada vez.

O prazo de empréstimo é de cinco dias úteis.

É cobrada multa diária do usuário que não devolver o livro até a data marcada. É estipulado
um valor, por dia de atraso para a multa.

O aluno em débito com a biblioteca fica suspenso do serviço de empréstimo.

Cabe ao usuário indenizar a Biblioteca, nos casos de perda ou danos causados ao material sob
sua responsabilidade.
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Projeto “Salê Leitura” (Ensino Fundamental 1)

O aluno faz empréstimo dos livros de Literatura na Biblioteca para ler em casa. Os pais do aluno
não leitor deverão ler a história para ele. O dia da aula de Literatura será informado no mês de
fevereiro com maiores esclarecimentos sobre o Projeto.

41 ROTINAS (para os alunos da Educação Infantil e EF 1)

Dia do Brinquedo: Toda sexta-feira é o “Dia do Brinquedo”. Evitar trazer para a Escola
brinquedos caros ou que estraguem facilmente.

Dia da Fruta - Toda quinta-feira é o “Dia da Fruta”. O aluno deverá trazer fruta para o lanche,
como incentivo a uma alimentação saudável.

Aniversário na Escola - Os aniversários são comemorados na sala de aula no horário do lanche.
Os pais deverão enviar somente um bolo para os “Parabéns”. Não será necessário enviar
convites para os colegas de classe.

A comemoração de aniversário do professor poderá ser feita durante o “Boa Tarde” em sala
de aula.

É vedado outras comidas e bebidas. Caso queiram é necessário agendar com a assistente
pedagógica.

42 SÁBADOS ESPORTIVOS

O Colégio disponibiliza aos sábados o seu complexo esportivo aos alunos e a seus familiares
para práticas recreativas, das 8h às 12h.
Para participar das atividades recreativas os educandos devem apresentar-se devidamente
uniformizados.
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43 ESPORTES

As atividades esportivas recebem destaque especial por serem consideradas instrumento
educacional essencial no desenvolvimento da cooperação, limites, espírito de equipe e
confiança entre os alunos.

As atividades esportivas fazem parte do planejamento do Colégio e estão voltadas para uma
educação integrada a atividades saudáveis que visam a formação do aluno nos seus diversos
aspectos: cognitivo, afetivo-emocional, sensório-motor e social.

Para ampliarmos o número de seus praticantes e atender a vários tipos de interesses e
habilidades, o Colégio oferece várias modalidades subdivididas em várias categorias por faixas
etárias, tendo como foco a iniciação esportiva.

O treinamento oferecido tem por objetivo a utilização do esporte como um meio de
desenvolver habilidades e competências necessárias para promover a formação integral do
aluno, através de treinamentos bem orientados, jogos, competições e eventos.

Participam das equipes esportivas os alunos do Colégio Dom Bosco que têm interesse e que
são selecionados através de testes, os quais avaliam suas capacidades físicas, técnicas,
psicológicas e sociais. Esses alunos são acompanhados no seu rendimento escolar, devendo
este ser satisfatório para a sua participação nas equipes.

44 BOLETIM

É a comunicação do aproveitamento escolar do aluno. É entregue ao final de cada etapa
durante a reunião de pais. Em caso de dúvidas, o pai ou responsável deve procurar a secretaria
do Colégio para os encaminhamentos necessários.

O boletim também se encontra no ASP (Internet) pelos sites:


www.domboscoaraxa.com.br



www.gennera.com.br
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A secretaria fornecerá aos pais ou responsável as informações necessárias e a senha de
acesso.

45 ENTREGA DE RESULTADOS

A avaliação deverá ser devolvida ao aluno e conferida em classe, num período máximo de 07
(sete) dias após a sua aplicação. As notas deverão ser lançadas no ASP respeitando também
esse prazo.

Os resultados das avaliações serão entregues aos representantes legais do aluno ao final de
cada etapa, em reunião.

Os pais ou responsável poderão acompanhar as notas através do ASP.

46 ASP - GESTÃO EDUCACIONAL ON-LINE

Objetivando o melhor atendimento e o estreitamento da parceria família-escola, o Colégio
implantou o sistema ASP, que oferece via internet os seguintes serviços:


Boletim escolar.



Quadro de horário.



Frequência do aluno.



Ocorrências: informações sobre a participação nas atividades educativas
desenvolvidas dentro e fora da escola, comportamento do aluno em sala de aula.



Notas parciais: acompanhamento das avaliações parciais.



Consulta a extratos financeiros: informações sobre pagamentos de parcelas de
serviços educacionais.

Para obter essas informações, basta acessar a nossa página: www.domboscoaraxa.com.br.

No entanto, é necessário que o aluno e o responsável tenham a senha de acesso, fornecida
pela secretaria do Colégio.
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Em caso de dúvida e/ou revisão de notas e boletins, o pai ou responsável deverá procurar a
secretaria do Colégio para os encaminhamentos necessários.

47 UTILIZAÇÃO DOS ARMÁRIOS

Os armários (ou escaninhos) são opcionais para os alunos do turno da manhã e é de uso
pessoal e privativo.

Os armários são locados com o assistente pedagógico.

O aluno que precisar utilizar o armário deverá fazê-lo antes do início das aulas, durante o
recreio ou após o término do último horário.

O aluno deverá conservar o armário devidamente fechado com cadeado.

O Colégio não se responsabiliza por nenhum tipo de material, objetos pessoais ou de valor
deixados dentro dos armários.

Ao final do ano letivo, o aluno deverá desocupar o armário.

O aluno que não cumprir as normas, automaticamente, será impedido de utilizar o armário.

48 MEDICAMENTOS

O CDBA não poderá medicar aluno que apresentar, no período de aula, dores ou febres. Nesses
casos, os pais ou responsável serão comunicados sobre o fato.

Pedimos aos pais ou responsável que evitem programar doses de medicamentos que
coincidam com o horário de aula.
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Caso haja necessidade de medicar o aluno em período de aula, os pais ou responsável deverão
apresentar ao assistente pedagógico a receita médica.

49 SEGURO ESCOLAR

O Colégio disponibiliza gratuitamente aos seus alunos o Seguro Escolar Tokio Marine.

Cada aluno receberá uma folha do Serviço de Assistência 24 horas, constando orientações,
número da apólice, nome do segurado e telefone, para que seja acionada toda a prestação
dos serviços e orientações.

O seguro escolar tem como objetivo propiciar ao aluno todo auxílio e prestação de serviços
necessários em caso de acidente pessoal.

A perda do cartão do Serviço de Assistência 24 horas deverá ser comunicada à secretaria do
Colégio.

50 TRANSPORTE ESCOLAR

Os pais ou responsável do aluno que utiliza o transporte escolar devem informar com
antecedência ao assistente pedagógico, o nome do motorista e do auxiliar, juntamente com os
números dos telefones para fim de cadastro.

51 AS ORIENTAÇÕES E NORMAS DISCIPLINARES

Pela transgressão das prescrições previstas no Regimento Escolar e da legislação vigente, o
aluno está sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência verbal.
II. advertência escrita.
III. suspensão das aulas e/ou das atividades escolares por um dia.
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IV. suspensão das aulas e/ou das atividades escolares, por até três dias, consecutivos
ou não, conforme decisão da escola.
V. assinatura de Termo de Compromisso pelo aluno, quando maior, ou seu
responsável, quando menor de idade.
VI. transferência compulsória (cuja aplicação é expressamente reservada ao diretor do
Colégio).

As penalidades podem ser aplicadas pelo assistente pedagógico e ou orientador educacional,
segundo a gravidade da falta.

A retirada do aluno de sala de aula, por desrespeito ao professor ou ao colega, por uso de
celular e outras tecnologias similares, ou por outras atividades que afetarem, direta ou
indiretamente, o andamento da aula é da competência do professor.

Aluno que for, excepcionalmente, convidado a retirar-se da sala de aula deverá ser
encaminhado ao Assistente Pedagógico e ou Orientador Educacional para orientação e registro
na ficha pedagógica.

O aluno, em caso de suspensão em período de avaliação, terá direito à prova de segunda
chamada.

As sanções aplicadas são notificadas à família, oralmente ou por escrito.

São vedadas as sanções e penalidades que atentarem contra a dignidade pessoal, contra a
saúde física e mental ou que prejudicarem o processo formativo.

A apuração da culpabilidade do aluno implica representações fundamentadas em fatos
concretos, testemunhados e/ou provados e/ou documentados.

O direito de defesa é garantido ao aluno por si, se maior, ou assistido pelos pais ou responsável
legal, se menor, durante a apuração da culpabilidade.
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A transferência compulsória é a penalidade máxima e é aplicada nas seguintes situações:

I.

desacato aos membros da direção do Colégio, equipe técnico-pedagógica, corpo
docente, equipe técnico-administrativa e educadores de apoio.

II.

não aceitação acintosa das normas de disciplina e da filosofia do Colégio.

III.

prática ou incitamento de atos imorais.

IV.

tráfico, uso ou porte de drogas e/ou armas.

V.

porte ou uso de materiais explosivos, ou que de qualquer forma coloquem em risco
a integridade física dos membros da comunidade educativa.

VI.

prática de atos de violência ou agressão contra colegas, professores ou funcionários.

VII.

prática de roubos e furtos.

