
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Senhores Pais,  

 

Obrigada, por terem escolhido a qualidade do Portinari. 

 

Nossa Equipe lhe dá boas vindas e reassume o compromisso de 

trabalhar com mais afinco no sentido de manter a cada dia, mais 

elevado o nosso padrão de qualidade em educação. 

 

É isso que faz de uma escola um lugar estimulante e vibrante. Onde o aluno 

encontra o espaço ideal para fazer o que sonhou e até o que não sonhava fazer. 

 

Nosso manual servirá de guia para um relacionamento proveitoso entre a família e 

escola e, sobretudo para o aluno. Aqui está a síntese do nosso Regimento Escolar. 

 

Leia-o com muita atenção juntamente com seu filho e consulte-o sempre que 

necessário. Em caso de dúvida procure-nos, estaremos sempre a sua disposição. 

 

Continuar merecendo a sua confiança é a filosofia que norteia nosso trabalho. 
 

Querido Estudante,  
Deixe o passado e viva o presente, absorva o conhecimento 
de seus mestres pois através deles construirá seu futuro. 

Luís Alves 
                                                                                                                   
A Direção. 
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A Filosofia Educacional adotada pelo Colégio Cândido Portinari está embasada na formação de um 

indivíduo com consciência de suas possibilidades e limitações, unido de uma cultura que lhe permita 

conhecer, compreender e refletir sobre o mundo. 
Aqui o aluno é considerado um ser participante e a escola uma agência estimuladora e     

integradora do processo de desenvolvimento individual, exercendo a disciplina com o objetivo 

de desenvolver a responsabilidade, o respeito e o dever. A metodologia de ensino está 

voltada para o desenvolvimento harmonioso das potencialidades da criança e do jovem por 

meio de técnicas didáticas e estratégias de aulas atuais e incentivadoras do trabalho escolar. 

 
OBJETIVOS 

 

São objetivos amplos do Colégio Cândido Portinari:  
 

 Contribuir para formação de cidadãos capazes de compreender criticamente 

a realidade social, conscientes de seus deveres e de suas responsabilidades 

para a coletividade; 

 

 Garantir um ensino de qualidade numa Escola democrática que respeita o 

pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, estimula a liberdade de 

expressão e valoriza a experiência extraescolar; 

 

 Prover condições para que o aluno atinja o nível de desenvolvimento físico e 

mental, bem como o ajustamento social e afetivo-emocional, necessários a um 

desempenho satisfatório nas etapas subsequentes da vida escolar e 

extraescolar; 

 

 Criar oportunidades que favoreçam o fortalecimento da autoestima do aluno e 

a adequada construção da sua própria identidade; 

 

 Construir coletivamente uma prática pedagógica calcada na ideia de interação 

do sujeito com o meio, propiciando o desenvolvimento do aluno de forma 

prazerosa e cheia de descobertas, ou seja, práticas contidas nos paradigmas 

educacionais contemporâneos; 

 

Propiciar ao educando a vivência de técnicas de trabalho e estudo, que favoreçam 

autonomia intelectual e o aprender a aprender, estimulando a vinculação entre 

educação escolar e as práticas sociais. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fazer-se acompanhar de elementos estranhos à comunidade escolar, bem como promover atividade extraclasse, 

campanhas ou comércio de qualquer natureza dentro da escola, sem prévia autorização da direção;                                                                                                                     

- Incitar os colegas a não comparecerem às aulas ou a quaisquer outras atividades escolares.  

- Comer, mascar chicletes ou chupar balas durante as aulas;                                                                                    - 

Atrapalhar e tumultuar a aula com conversas, bolinhas de papel, risadas, vaias, batucadas, gritos, - vocabulário impróprio, 

desenhos, bilhetes e outras atitudes;                                                                                   

 - Permanecer em sala de aula no horário de recreio;                                                                                                

-Alterar, rasurar, suprimir ou acrescentar anotações lançadas nos documentos escolares;                                               - 

Andar de bicicleta, skate ou patins no pátio do estabelecimento;                                                                                         

- Usar meios fraudulentos na realização das avaliações (comunicar-se com colegas, colar ou portar cola) ou de outros 

trabalhos;                                                                                                      

- Apelidar, xingar, discriminar ou expor a situações embaraçosas colegas, professores ou funcionários;                                                                                                                                             

- Namorar desrespeitosamente; 

Obs.: - Só será permitido namoro entre alunos nas dependências do Colégio desde que: 

 Os responsáveis dos alunos envolvidos venham ter conhecimento do relacionamento e autorizar o namoro 

através de conversa com a direção do Colégio; 

 Os alunos não venham se beijar, ter carícias e comportamentos maliciosos nas dependências do Colégio.                                                                                                   

-Usar quaisquer objetos estranhos à proposta da aula (celulares, brinquedos, MP3, revistas, games, etc.)  

- A gravação de voz, imagens e vídeos nas dependências do Colégio sem prévia autorização da direção;  

- (Como também), a divulgação de mensagem nociva, pejorativa, inadequada contra a instituição, colaboradores, corpo 

docente e discente em qualquer veiculo de comunicação, estará sujeito às punições do regimento escolar - falta grave. 
 
Das Penalidades Aplicáveis  

 Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência 

da falta praticada e/ou reincidências: 

 Advertência verbal – assinada apenas pelo aluno; 

 Advertência escrita, com notificação aos pais, sem necessariamente a presença dos 

pais no retorno do aluno; 

 Exclusão da sala;  

 Suspensão das aulas ou atividades, com notificação aos pais e entrada do aluno com 

o responsável (1 a 3 dias); 

 Cancelamento da matrícula (Transferência); 

  

 São consideradas faltas graves as seguintes ocorrências:  
FALTAS GRAVES 

São consideradas faltas ou ocorrências graves, entre outras: 

 Reincidência na indisciplina; 

 Agressões físicas de qualquer espécie;                                                                                         

 Bullying;                                                                                  

 Faltar às aulas propositadamente, ficando fora da sala ou nas imediações do colégio; 

 Desacato a professores e funcionários;  

 Falsificação de documentos e/ou assinaturas; 

 Desrespeito à integridade moral; 

 Dano ao patrimônio do colégio;  

 Saída sem permissão; 

 Mexer em objetos de outros alunos; 

 Colar ou passar cola na prova. 

Obs.: O aluno que for pego colando terá sua prova imediatamente recolhida e o professor da disciplina aplicará como 

penalidade a nota O (zero) sem direito a uma nova prova. 

 
Punição: 

Considerada a gravidade da infração, poderão ser ultrapassadas uma ou mais etapas previstas. 

A transferência compulsória será utilizada como medida extrema, uma vez esgotados os recursos pedagógicos, depois de 

ouvido o Conselho da Instituição de Ensino. 

Importante: Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.                     
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Comparecer, com antecedência de 5 (cinco) minutos, às atividades escolares, não 

podendo retirar-se antes do término das mesmas, exceto por solicitação escrita dos pais 

ou responsáveis; 

Acatar a autoridade e determinações da diretoria, dos professores e funcionários, e  

cumprir as normas estabelecidas pela direção, inclusive as relativas à ordem 

interna da escola, inclusive ser convocado para participar de atividades extra 

curriculares.  

 Cumprir a grade curricular exigida pela escola; 

 Portar-se com moderação nas excursões, recreios, dependências e proximidades do 

prédio escolar, não praticando atos que, de alguma forma, prejudiquem a 

continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam os 

limites da boa educação; 

 Apresentar-se corretamente uniformizado, de acordo com as normas da escola, 

inclusive no turno oposto; 

 Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-

os nos prazos estipulados; 

 Zelar pelo nome e integridade da escola e prestigiar os eventos; 

 Não ocupar-se durante as aulas, com trabalhos estranhos a elas; 

 Não portar arma ou outros objetos não necessários aos estudos ou contrário aos 

princípios morais; 

 Ser honesto na apresentação das tarefas e outros trabalhos escolares, bem como 

na realização das provas; 

 Habituar-se a ouvir e ler as informações e avisos; 

 Entregar aos responsáveis a correspondência enviada pela escola, 

devolvendo-a assinada, quando for o caso, nos prazos estabelecidos;  

 Preservar os objetos e propriedades da escola, dos colegas, dos 

professores e funcionários, responsabilizando-se pelo ressarcimento dos 

prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou 

imprudência; 

  Não promover brigas ou nelas se envolver, dentro ou nas imediações da 

Escola, submetendo-se, em caso de descumprimento ao seu regime disciplinar. 

 É de responsabilidade do aluno cuidar e preservar de todo material impresso, tal 

como: atividades xerocadas, cartão de acompanhamento do aluno, avisos, boletins, 

cronograma das avaliações, etc. No caso de perda a 2ª via terá uma taxa de R$ 

0,15  (quinze centavos) por folha.  
 

É vetado ao Aluno:   

- Opor-se sistematicamente à disciplina escolar e participar de movimento de indisciplina coletiva.                                                                                                                                            

- Retirar-se da sala de aula, sem autorização do professor ou direção, ocupar lugar diferente do 

que lhe foi designado em sala, aglomerar-se na porta da sala nos intervalos de aulas ou troca de 

professores, bem como ausentar-se do estabelecimento sem que esteja devidamente autorizado 

pela família e pela direção.                                                                                             

- Permanecer em quaisquer dependências do Colégio, vestindo shorts, minissaias, mini blusas, 

decotes ousados, roupas agarradas, bermudas curtas ou outras que sejam inadequadas.                        

 - Fumar ou portar cigarros, ingerir bebidas alcoólicas, fazer uso de substâncias tóxicas.     

         
  

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO 

HORÁRIO DE AULAS: 
 

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando:  

 

Quadro de horário de aulas 
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RVAÇÕES:  

 No caso de eventual atraso, falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão 

justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação. 

 

Os portões serão abertos a partir das 07:00 e 13:00 horas respectivamente. As aulas terão 

início pontualmente nos horários estabelecidos na tabela acima.  

Tolerância para a entrada: Ensino Infantil e Primário: 15 minutos 

                                           Ginásio: 10 minutos na 1ª aula e 5 minutos na 2ª aula 

 

Tolerância para a saída: 15 minutos. Ultrapassando 30 minutos, serão cobrados R$ 5,00 (cinco 

reais) por cada meia hora de atraso.  

 

Nota: 

 Quando a família justifica o motivo do aluno não ter chegado ou não ter saído no horário, a 

escola não contabiliza o incidente, desde que esses fatos não sejam recorrentes (frequentes).  

 Atrasos: 

o Após o terceiro atraso na entrada: os familiares serão notificados, os alunos sofrerão 

suspensão e estarão impossibilitados de assistirem as aulas. 

o Após o terceiro atraso na saída: os familiares serão notificados e  deverão pagar a taxa 

referente ao atraso ocorrido. 

 Solicita-se que parentes, novos empregados e/ou motoristas responsáveis pela 

retirada do aluno, sejam apresentados previamente e sejam portadores de 

identidade; A apresentação de carteirinha de identificação é indispensável. 

 
 FREQUÊNCIA ÀS AULAS  

 

 Conforme resolução do Conselho Estadual de Educação, o aluno que atingir 25% de 

faltas, será submetido obrigatoriamente aos cursos de recuperação, quaisquer 

que sejam os motivos das faltas;  

 Serão dispensados dessa obrigação os alunos que obtiverem aproveitamento igual 

ou superior a 80% no cômputo geral das disciplinas.   Essas regras não se aplicam 

à Educação Física. 

 Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, 

festas, confraternizações, excursões, encontros de formação e atividades de 

grupos específicos. 

 Em todas as aulas haverá chamada, sendo registradas as faltas. 

Turmas Matutino Vespertino Sábados 

Ensino Infantil .......................... 13 às 17 hs  

1º ao 5º ano 7:30 as 11:30 hs 13 às 17 hs  

6º ao 9º ano 7:10 as 11:35 .......................  

Deveres do Aluno:  
14 15 



 
  

 OBSERVAÇÕES:   

 

1. Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de 

aula. Em casos inevitáveis apresentar atestado médico ou 
justificativa por escrito dos pais ou responsáveis, no prazo de 

48 horas; 

2. Durante a mudança de professores, aguarde-os em sala; 

3. Evite esquecer seu material em casa e solicitá-lo por telefone;  

4. Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas. 

UNIFORME:   

Diário:  
 Bermudão padronizado (elanca); 

 Camisa de malha padronizada; 

 Calça ou bermuda jeans azul; 

 Tênis: azul claro ou marinho, preto ou branco, cinza e 

marrom; 

 Meias brancas ou pretas. 

 

     De Educação Física: 

 Bermudão padronizado (elanca);  

 Camiseta de malha padronizada; 

 Top elanca feminino (uso obrigatório); 

 Tênis: azul marinho, preto ou branco; 

 Meias brancas ou pretas. 

 

 Nota: O uso do fardamento durante as aulas, no turno oposto quando 

necessário, nas atividades extracurriculares e nos sábados letivos é 

obrigatório. Não será aceito o uso de peças da farda escolar com peças do 

vestuário comum. O não cumprimento acarreta na impossibilidade de entrada 

na escola e atribuição de falta; 

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA 

 

 Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente) do 

aluno. As aulas ocorrerão na Quadra II da escola, em ambiente 

coberto e confortável, permitindo assim o desenvolvimento de 

diversas modalidades esportivas, além da maior expansão e 

integração dos alunos. 
 
 

 

 

Compete ao Acompanhamento Psicológico:           
Acompanhar o aluno no processo de aprendizagem; 

Sondar suas habilidades e interesses; 

 Promover a iniciativa do aluno, favorecendo sua autoestima, elemento 

imprescindível ao processo ensino-aprendizagem; 

  Torná-lo participativo em sala de aula; 

 Acompanhar as avaliações e recuperações dos alunos; 

 
  Despertar no aluno o compromisso com a responsabilidade com suas obrigações 

enquanto aluno desta instituição; 

  Acompanhar o aluno em suas dificuldades, encaminhando-o a outros 

especialistas, quando se fizer necessário; 

  Favorecer o processo de integração Escola-Família-Comunidade; 

  Convocar pais ou responsáveis, quando se fizer necessário; 

  Atender aos especialistas que acompanham alunos; 

 Acompanhar e orientar, juntamente com a Direção, os Conselhos de Classe; 

 Realizar reuniões de pais juntamente com a Direção e a Coordenação; 

 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA  

 

“A maior revolução de nossos tempos é a descoberta de que, ao mudar as atitudes 

internas de suas mentes, os seres humanos podem mudar os aspectos externos de suas 

vidas.” 

 

 Direitos do Aluno: 

 

 Receber em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos 

da escola, bem como orientação do corpo docente, técnicos e administrativos, para 

realização de todas as atividades escolares; 

 

 Utilização de todo o material didático-pedagógico disponível na escola: Livros da 

biblioteca, salas de projeção, áreas de recreação etc., com acompanhamento da 

orientação e/ou coordenação; 

 

 Requerer a direção, 2as chamadas, e/ou revisão de provas, desde que constatadas dúvidas 

quanto a sua correção, no prazo máximo de 48 horas; 
 

 Ser respeitado em suas convicções religiosas; 

 

 Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e 

orientado em suas dificuldades; 

 

 Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados; 

 

 Solicitar retificações à coordenação quando houver discrepância entre as notas 

conferidas pelo professor e as lançadas pela secretaria; 

 

 Sugerir e opinar sobre o trabalho didático-pedagógico junto ao corpo docente e a equipe 

técnica. 

 
 
 
 
 

Eventos e projetos 04 
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 Os eventos permitem a socialização e a confraternização entre a escola e a família, 

como também transmitem os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante as 

unidades. Seja um grande incentivador quanto à participação do seu filho  

Será acrescido uma pontuação na média pela participação 

do mesmo. 

Taxas Extras: 

- Serão cobradas taxas extras para alguns eventos (Páscoa, Dia das 

mães, Festa Junina, Dia dos pais, Semana da criança, Festa de 

encerramento, Natal, Formatura, etc.) de acordo com a definição da 

atividade a ser realizada. 

 

  Projeto “Autonomia” 
      

A educação é um caminho a dois. Pais e escola, respeitando-se mutuamente para 

formarem o cidadão do mundo, portanto: 

Dê autonomia (independência) ao seu filho, permitindo que o mesmo entre sozinho na 

escola; 

Evite atitudes que possam congestionar o tráfego em frente ao colégio e ferir as normas 

de um trânsito seguro. 

Acompanhe a vida escolar do seu filho – orientando-o devidamente e respeitando o 

projeto pedagógico adotado pelo colégio. Dúvidas sobre o mesmo procure a coordenação 

ou direção;  

Tire suas dúvidas pedagógicas ou comportamentais referente ao seu filho, com a 

coordenação, a psicóloga ou direção marcando um horário – Evite ficar em porta de sala, 

atrapalhando o andamento da mesma; 

Conheça o Regimento Escolar e o Projeto Pedagógico da escola – eles estão disponíveis 

para sua leitura e análise; 

Participe das reuniões ou compareça a escola quando solicitado. 

Não responsabilize a escola por discussões, brigas ou desavenças que aconteçam entre 

alunos fora das suas dependências ou via redes sociais (internet). É de responsabilidade 

da família! 

Evite deixar seu filho fora do horário de atividade da escola: entrada e saída 

Obs.: Passando da tolerância permitida (30 minutos), será cobrada uma taxa de R$ 5,00 

(cinco reais) pela permanência do aluno no recinto escolar (entrada e saída) sobre as 

mensalidades.  

 

 Acompanhamento Psicológico   
 

 O Objetivo do serviço é acompanhar o aluno e dar suporte em 

relação ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e comportamental. 

 É um serviço de apoio aos alunos, não apenas para 

acompanhamento do rendimento escolar e da frequência, mas 

também quanto às relações interpessoais com colegas e 

professores, seu interesse ou desinteresse pelas atividades e 

todas as outras questões que dizem respeito ao seu bem-estar e desenvolvimento intelectual e 

emocional. 

É um atendimento individualizado, permanente e à disposição para atender alunos que procuram 

o serviço, por iniciativa própria, ou encaminhada pelos professores ou pais. 

 

 

Horário das Aulas:   
 

 O horário será passado no início do ano letivo: 

 

 Serão dispensados da prática de Educação Física os alunos que apresentarem problemas 

de saúde, devidamente comprovados por atestado médico, que impeçam a prática de 

atividades físicas. No atestado deverá vir expresso o período de vigência do 

impedimento. 

 

 Ficarão igualmente dispensados os alunos que estiverem regularmente matriculados em 

academias, clubes ou outras entidades idôneas, que comprovem a prática de tal atividade. 

O aluno deverá comprovar a frequência semestralmente. 

 

 A farda é de uso obrigatório, portanto, o aluno deverá vir trajado com o uniforme de 

educação física para o colégio- não será permitida a troca de farda antes da aula. 

Importante:  
 A verificação do rendimento escolar em educação física se fará pela observação da 

frequência dos alunos nas aulas que não deverá ser inferior a 75%. A inobservância desse 
critério poderá conduzir a recuperação final. 

Material Didático:   
  

 O material didático utilizado no Portinari é um trabalho de parceria com o Sistema de 

Ensino Ético – Editora Saraiva. Elaborado por uma equipe de professores altamente 

capacitados, garantindo uma qualidade de anos de experiência. 

 

 Ele é dividido em quatro módulos, que serão entregues aos alunos no decorrer do ano 

letivo. O primeiro volume é entregue nos primeiros dias de aula e os demais, no início de 

cada unidade, exceto o ensino infantil. 

 

 Ao receber o módulo, o aluno deverá verificar página por página; 

detectando alguma alteração, deverá comunicar a professora para 

possíveis correções. 

 

 O material de artes será solicitado em cada unidade.  

Identificação do Material:  
 

 Solicita-se que todo material e pertences do aluno sejam marcados com nome, 

série/ano e turma, para que possam ser reconhecidos em caso de extravio.  

 Os objetos esquecidos na escola serão guardados por apenas 30 (trinta) dias 

quando não 

identificados. Os alunos devem colocar seus nomes, série e ano em todos os seus pertences. 
 Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe e, principalmente, os 

que ofereçam riscos, como canivetes ou outros objetos pontiagudos, bem como joias e dinheiro 

excessivo; 

 

 A Escola não se responsabilizará pelo extravio dos mesmos.  

Importante: Para um melhor aproveitamento faz-se necessário que o aluno compareça às 

aulas com seu material completo. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO:  
 

 A avaliação do Portinari é processual, contínua e abrangente, praticada através de 

prova integrada, testes, provas, trabalhos individuais e grupo, exercícios, pesquisas, 

entrevistas, projetos, seminários e outros procedimentos metodológicos que 

permitem avaliar a aprendizagem significativa dos alunos. 

 Além da avaliação de aprendizagem, o aluno terá a avaliação qualitativa, a qual avaliará 

os seguintes aspectos: compromisso com as suas responsabilidades, comportamento, 

participação em classe, organização, etc.  
 A nota da avaliação é expressa através de uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) 

 A nota de cada unidade será a média de todas as avaliações desenvolvidas durante a 

unidade = 7,0 (sete) 

 A promoção do aluno para a série/ano subsequente observará os seguintes critérios 

estabelecidos pelo nosso Regimento Escolar: 

 O aluno que obtiver um número igual ou superior a 28 (vinte e oito) e 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco) do total de horas 

letivas estará automaticamente aprovado.  
 O aluno que obtiver nota acima do total de 24,0 a 27,7 pontos, em até 03 

disciplinas, durante o ano letivo, terá o direito de participar da prova 

final, sendo opcional a sua participação. 

 O aluno será aprovado ao término das provas finais, se obtiver a média 

6,0 (seis).  Média esta, resultante da soma das quatro unidades + a prova 

final. 

 Caso o aluno não consiga a média que precisa para a aprovação, após a 

prova final, automaticamente terá que se submeter à recuperação. 

 O aluno que obtiver nas quatro unidades letivas o número de pontos 

inferior a 24, em qualquer componente curricular, não terá direito a prova 

final, irá diretamente para a recuperação. 

 

Projetos e Campanhas  
 O colégio desenvolverá projetos institucionais de 

natureza curricular ou educacional para enriquecer e 

complementar a Base Nacional Comum do seu currículo. 

  

           A pontuação (nota) para o trabalho realizado (elaboração e culminância) 

é da seguinte forma: 

1. Disciplina específica (tema central) = 1 ponto 

2. As demais não receberão mais nenhuma nota. 

NOTA:  

 Critérios analisados durante a realização do projeto: 

o Pesquisa e apresentação do tema em sala de aula: 0,25 

o Domínio de conteúdo: 0,5 

o Culminância: 0,25 

 

 
Boletim escolar 

 

 Ao final de cada unidade, o Portinari divulgará os resultados 

do aproveitamento dos seus alunos, bem como informações 

sobre frequência e comportamento. O boletim será enviado 

sempre pelo aluno. Em caso de perda ou extravio a 

2ª via poderá ser solicitada pelo responsável na 

secretaria, pagando uma taxa de 1% sobre a 

mensalidade. 

 

 
 Agenda On- Line 

Agenda que acompanha diariamente as atividades 

(tarefas de casa) do aluno. 

 
 Reuniões pedagógicas 

 Visando promover a integração Família/Escola e facilitar o 

acompanhamento escolar, o Portinari realizará 

periodicamente reuniões com pais, equipe técnica e 

professores para refletir sobre o desenvolvimento dos 

alunos. Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma: 

 

 1ª reunião: Destinada a promover o primeiro contato entre 

pais e equipe técnica visando dar conhecimento geral da 

estrutura da escola e como ela poderá ser utilizada em 

benefício do aluno;  

 

 2ª a 4ª reuniões: Destinadas a fornecer orientações didáticas 

pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos – serão 

realizadas logo após o término das unidades; 

 

 Os informativos para as reuniões serão enviados 

pelos próprios alunos, como também serão 

afixados nos murais e registrados no site. 
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DEPENDÊNCIA 
 

 Ensino Fundamental 6º ao 8ª 9º ano 

 

 As aulas serão ministradas nos turnos opostos em turmas das mesmas séries e 

disciplinas, ou em estudos individuais quando necessário. 

 

 Os estudos serão divididos em quatro unidades e seguirão uma tabela pré-

definida para a sua aplicação 

 

 Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos 

alunos da 6º ao 8º ano.  Admitidas a realização máxima de 3 (três) 

disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra. 

 
      INTEGRAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

      “A família educa para a vida privada e a escola prepara para a coletiva. São espaços 

educativos distintos, o que exige uma constante parceria entre ambos (pais x escola). 

Parceria esta, que resultará  no  crescimento intelectual, social e pessoal   do seu filho 

- nosso aluno.” 

 

Assim, o colégio busca intensamente esta parceria através de informativos e 

ações: 

 

 

 Informativo Escolar boletim informativo fixado nos murais, que trazem 

informações, orientações, novidades, programação de eventos, calendário 

de provas e de atividades extraclasse, enfim, tudo que é notícia no 

Portinari. 

 

 Cartas, circulares, comunicados etc. serão utilizados para a comunicação 

Família/Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os mesmos 

serão enviados pelos alunos ou pelo correio. Em casos especiais poderá 

ser solicitada a confirmação do recebimento desses, os quais deverão ser 

assinados pelos pais ou responsáveis e devolvidos ao Portinari nos prazos 

estipulados. 

 

 Portinari On-Line de fácil acesso e navegação, com informações úteis e 

que revelam toda a estrutura e atividades da Escola.  Acesse o Site 

www.portinarievoce.com.br  e o face 

www.facebook.com.br/portinarievoce e descubra tudo que o Portinari 

pode fazer pelo seu aluno.  

 

 

 

 
. 

SEGUNDA CHAMADA   
 

1. A Lei nº 7102, de 15/01/79, ampara, para realização de provas de 2ª chamada, os casos 

de doença, luto, casamento (do aluno), convocação para atividades cívicas ou jurídicas e 

impedimentos por motivos religiosos. 

2. Caso o aluno, por motivo justificado, venha perder uma ou mais provas, ele fará a 2ª 

chamada nas datas previstas no calendário escolar. 

3. A inscrição para 2ª chamada deverá ser requerida junto a Secretaria da Escola, no 

máximo até 02 (dois) dias úteis após a perda da prova, mediante atestado médico ou documento 

que comprove o motivo da falta. 

4. Em casos de faltas em provas por motivos que não estejam previstos no item 1, o 

responsável deve, junto a Secretaria, solicitar a 2ª chamada no prazo estabelecido (máximo dois 

dias), mediante pagamento de taxa de 10% do valor da mensalidade. 

IMPORTANTE: Por mais justo que seja o motivo da falta, a realização das avaliações de 2ª 

chamada implica em custos. Por isso só será liberado o pagamento da taxa prevista no parágrafo 1.                                                                                                                                                

A não inscrição e a falta do aluno para 2ª chamada, no prazo estipulado, acarretará 

automaticamente registro definitivo de FALTA EM PROVA e NOTA ZERO na respectiva avaliação. 

5. A responsabilidade pela inscrição das provas de 2ª chamada é da família, portanto a 

Escola não se responsabilizará em avisar as famílias deste procedimento. 

6. As provas de 2ª chamada serão realizadas em horário determinado pela Coordenação 

Pedagógica. 

7. O aluno fará a prova de 2ª chamada se apresentar comprovante de inscrição, 

apresentar-se 10 minutos antes da prova e portar todo o material necessário. 
 
 
Recuperação  

 

Recuperação do Fundamental 1 e 2: 

a. Recuperação contínua: Esta recuperação constitui em um mecanismo colocado à 

disposição do aluno para garantir a superação de dificuldades específicas 

encontradas durante o seu percurso escolar e ocorrerá de forma contínua ao longo 

das unidades. Sem custo para os pais. 

b. Recuperação Paralela: Acontecerá após a entrega dos resultados dos semestres e de 

calendário para sua aplicação (mediante pagamento de taxa de inscrição). 

Para a recuperação paralela serão ministradas aulas no final da 2ª unidade (retorno 

do recesso de férias) e da 4ª unidade. 

 No caso da média final da unidade, após a recuperação, resultar inferior 

àquela obtida na média original da unidade, será mantida a nota mais alta. 

 

Importante: 

 

 A responsabilidade pela inscrição para a 2ª Chamada e Recuperação Paralela é 

da família e não da escola 

 

 De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular 

qualquer aluno transferido de outra escola depois de iniciada a última etapa do 

processo de avaliação de rendimentos da 4ª Unidade, por ser considerado nulo 

qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno. 

CONSELHO DE CLASSE: 07 
10 

http://www.portinarievoce.com.br/
http://www.facebook.com.br/portinarievoce


 

 

 O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma 

das turmas, pela Coordenação, e se reunirá sob a presidência da 

Diretoria da área ou de seu substituto legal. 

 

 O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 5 

(cinco) vezes por ano: 

 

 Após as avaliações das unidades; 

 

 Após as avaliações dos estudos de recuperação. 

 

 As reuniões após as avaliações nas unidades 

objetivam complementar a avaliação qualitativa 

dos alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e 

afetivos.  

 

 As reuniões após os estudos de recuperação objetivam a reavaliação 

do aluno segundo os objetivos educacionais da Escola, analisando o 

seu desenvolvimento, avaliando a sua aprendizagem, debatendo sobre 

seu aproveitamento com vistas a sua promoção. 

 Serão observados aspectos como pontualidade na entrega das 

tarefas, assiduidade e pontualidade às aulas, interesse e participação 

nas aulas e demais atividades, ordem e boa apresentação pessoal 

e nos trabalhos escolares, a integração com os colegas e 

educadores, o espírito de cooperação e potencialidades 

próprias. 

 

 Serão observadas também as peculiaridades próprias de cada 

turma, além do contexto social e cultural em que as avaliações 

ocorrerem. 

 

Importante: 

 As notas obtidas em todas as avaliações durante o ano letivo são 

importantes para o aluno em recuperação. Para efeito de qualquer 

aproximação, o Conselho de Classe as levará em consideração, bem 

como o desempenho geral.  
 

 
 
 
 
 
SETORES DE ATENDIMENTO: 

 
 Direção administrativa e financeira:  

 

 A Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das 

atividades técnico-administrativas e financeiras das unidades de ensino do 

Portinari. 

 
 Direção,  coordenação e orientação pedagógica:  

 

 A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Apoio Pedagógico trabalharão de 

maneira conjunta com a responsabilidade de desenvolver critérios técnicos 

para coordenar e integrar todos os elementos que atuam na formação do 

educando. A Orientação tem como função: orientar o aluno em sua formação e 

acompanhá-lo em suas dificuldades escolares, buscando, em conjunto com os 

demais técnicos, docentes e pais, a melhor solução educativa. 

 

 Os contatos entre Pais/Responsáveis e a Escola, no que concerne ao 

desenvolvimento do aluno, quanto ao rendimento pedagógico, aspectos 

comportamentais e disciplinares, deverão ser feitos através dos 

profissionais responsáveis por essas áreas: 

 Da escola para os pais: serão avisados por comunicados ou via fone; 

 Dos pais para a escola: Deverão marcar previamente o horário viável 

para este atendimento. 

 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
 

 Secretaria 
 

 A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, 

documentação dos alunos e da Escola.  

 Seu horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 11:30h 

e de 13h às 17:30. 

 
 Biblioteca:  

 

 Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas 

pesquisas escolares, consultas e empréstimos num ambiente moderno, 

aconchegante e informatizado. 

 

 Os empréstimos serão de 03 dias para livros de pesquisa e 07 

dias para livros de literatura. Os atrasos na devolução 

ensejarão suspensão temporária do aluno para empréstimos 

e/ou pagamento de multa. Na hipótese de perda, o responsável 

promoverá a reposição da obra.  
 Valor da multa: R$ 3,00 (três reais).           
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Janeiro = 01 Confraternização Mundial - Feriado III Unidade 
Julho = 1 a 7 – Recesso Escolar – Férias 
10 – Retornos para os alunos de recuperação 
17 – Início da III Unidade 
17 a 21 – Prova de Recuperação 
28 – Reunião de pais – Entrega dos resultados da II 
Unidade e boletins 

I UNIDADE 
Fevereiro = 1 a 3 Semana Pedagógica 
6-  Início da Unidade  
27 e 28 – Recesso de Carnaval 
 
 

Agosto = PI – F1 – 3/10/17/24 

F2 – 31/07 e 8/16/24/08 – 4ª aula 

14 – Recesso Escolar – Dia do Estudante (11/08) 

15 – Feriado Municipal – Nossa Senhora das Vitórias 

Setembro = 02 – Projeto Maior 
7 – Feriado Nacional – Independência do Brasil 
8 – Recesso Escolar 
25 a 29 – Aplicação das Olímpiadas 
29 – Término da Unidade 

Março = 1 a 3 – Recesso de Carnaval 

11 – 1ª Reunião de pais 

Prova Integrada (PI) F1 – 9/16/23/30 

F2 – 06/14/22/30 – 1ª aula 

 

Abril = 5 a 11 – Aplicação das Olímpiadas 
12 – Término da Unidade e confraternização da 
Páscoa.   
 13 – Recesso Escolar da Semana Santa 
14 – Sexta-feira da Paixão – feriado Nacional 

IV UNIDADE 
Outubro = 2 – Início da unidade 
6 – Reunião de pais – entrega de resultados da III 
Unidade e  boletins 
PI – F1 – 5/11/19/26 
11 – Confraternização Dia das Crianças 
12 – Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida  
13 – Recesso Escolar 
28 – Projeto Maior 

II Unidade 
Abril  
17 – Início da II Unidade 
20 – Reunião de Pais – Entrega de resultados e 
boletins da I Unidade 
19 – Dia do Índio 
21 – Feriado - Tiradentes 

Maio = 01 – Feriado Nacional – Dia do Trabalho 

6 – Projeto Família 

14 – Dia das Mães 

PI – F1 – 4/11/18/25 

PI – F2 – 5/11/7/23 2ª aula  

Novembro = 02 – Feriado Nacional – Finados 
03 – Recesso Escolar   
09 – Feriado Municipal -  Aniversário da Cidade 
10 – Recesso Escolar  
15 – feriado Nacional – Proclamação da República 
13 a 20 – Aplicação das Olimpíadas 
21 – Trabalho interno – Não haverá aula 
22 e 23 – Resultado Parcial 
24 a 30 - Provão   
 

Junho = 10 - Projeto São João 

12 a 20 – Aplicação das Olímpiadas 

15 – Feriado Nacional – Corpus Christi 

16 – Recesso Escolar 

22 – Término da Unidade 

13 a 30 – Recesso Escolar - Férias 

 

 Dezembro = 1 – Conselho de Classe – Não haverá aula 
4 – Resultado Parcial e Inscrição para recuperação final 
5 a 11 – Aula de Recuperação 
12 a 18 – Prova de Recuperação  
19 – Conselho de Classe – Trabalho interno  
20 – Resultado Final 
  
 


