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Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

CURSOS SÉRIES MATUTINO VESPERTINO
Infantil e Fund.1 G3 ao 5º Ano 07:15 às 11:45 – Seg. a Sex. Até 4º ano em 2018
13:15 às 17:45
Fundamental 2 6º e 7º Anos 07:10 às 11:55 – Seg. a Sex.
1 Sábado Letivo/Mês
com 6ºh - término 12:45 Fundamental
13:30 às 17:30h
1 vez ao mês

Médio
Segundas
13:45h às 14:50
 8º e 9º Anos 4 manhãs de 07:10 às 11:55
1 manhã/semanal e 1 Sábado Letivo/Mês com 6ºh
(Término 12:45) 
Ensino Médio 1º e 2º Anos 07:10 às 12:45 – Seg. a Sex.
e Sábados Letivos 
 3º Ano
Pré-Vestibular  13:30 às 18:00 (Seg/Qua)

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.
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Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

CURSOS SÉRIES MATUTINO VESPERTINO

Infantil e Fund.1 G3 ao 5º Ano 
Até 4º ano em 2018

13:15 às 17:45
07:15 às 11:45

Seg. a Sex. 

Fundamental 2

Ensino Médio

1º e 2º Anos

6º e 7º Anos
07:10 às 11:55 – Seg. a Sex.

1 Sábado Letivo/Mês
com 6ºh - término 12:45

Médio
Segundas

13:45h às 14:50

Fundamental
13:30 às 17:30h
1 vez ao mês

8º e 9º Anos

4 manhãs de 07:10 às 11:55
1 manhã/semanal e 1 

Sábado Letivo/Mês com 6ºh
(Término 12:45)

3º Ano
Pré-Vestibular

13:30 às 18:00
(Seg/Qua)

07:10 às 12:45 – Seg. a Sex.
e Sábados Letivos

Quadro de horário de aulas:

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.
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Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Nº de aulas semanais 01 02 03 04 05

10 20 30 40 50Nº máximo de faltas 
anuais

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

2018
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Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.
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Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

SÉRIE HORÁRIO

Ed. Infantil, Fund. 1
6º e 7º anos do Fund. 2

Na grade de aulas ou opcional nos cursos da tarde

8º e 9º anos do Fund. 2

1º e 2º anos do Ens. Médio

3º ano Médio

6º Horário (11:55 às 12:45)
1 vez por semana ou opcional nos cursos da tarde

1º Horário da Tarde (50 min - entre 13:45 às 14:50)
1 vez por semana ou opcional nos cursos da tarde

Isento de atividade esportiva

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.
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Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

 - Zelar pelo nome e integridade da escola e prestigiar os eventos;
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 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

As normas de funcionamento da escola permanecem em vigor em todas as atividades com 
participação de alunos (eventos, aulas de campo, visitas, viagens e etc), dentro ou fora das 
suas instalações físicas e horário de aula.

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.
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 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 
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livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

Os materiais adotados devem fazer parte do dia-a-dia do aluno pois serão requisitados e 
usados em sala de aula, exercícios e avaliações.

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.
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 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.
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Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.
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Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;
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 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.

Há para esta recuperação inscrição e pagamento de taxa, conforme contrato. 



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.
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Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

MF = PA – 60
1,5

MF = (50 - 60) / 1,5 = 6,7EX:

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.

PA PF PA PF PA PF

46 9,3

45 10

51 6,0 56 2,7

47 8,7 52 5,3 57 2,0

48 8,0 53 4,7 58 1,3

49 7,3 54 4,0 59 0,7

50 6,7 55 3,3



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

2018
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Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 
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Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 
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verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 
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verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

www.montessoriano.com.br/colegio
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verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 

www.montessoriano.com.br/colegio
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verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 
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verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.



Senhores Pais,

A partir do momento em que foi escolhido o Montessoriano como a escola da sua família, fica definido que 
percorreremos juntos o caminho da formação educacional e social do seu filho, nosso aluno.

Por isto é necessário que haja entre nós uma parceria e uma comunicação permanente. Pedimos que acom-
panhe seus filhos, nos informe suas evoluções e/ou necessidades por eles apresentadas. 

Regras e normas são estabelecidas em toda e qualquer comunidade, com o objetivo de organizar, dar segu-
rança, respeitar direitos e garantir que sejam cumpridos os deveres por todos, tornando assim possível a 
convivência em grupo. Daí ser, extremamente importante, que cada um, colégio, alunos e família, façam a 
sua parte.

Agradecemos a confiança em nós depositada. Temos certeza que juntos estaremos preparando-o para o 
futuro! 

A Direção

FILOSOFIA

Busca-se uma escola participativa que envolva a todos na formação de alunos capazes de exercer seus 
direitos e deveres, tendo a sala de aula como espaço de cidadania, favorável a fazer surgir sujeitos sociais, 
conscientes, capazes de ações responsáveis, estimulando a criatividade e o senso crítico.

OBJETIVOS

- Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e cognitivo do aluno. Esse trabalho 
tem como base o respeito à maturação de cada indivíduo, para que ele conheça suas habilidades, 
aptidões, necessidades e interesses;

- Estimular o aluno à capacidade de estabelecer novas relações entre situações já experimentadas e as que lhe 
serão propostas, como condição para uma boa integração;

- Motivar o aluno para um relacionamento social em moldes cooperativos, baseado no respeito mútuo, e na 
participação criadora;

- Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação ao seu projeto de vida, de modo que ele possa 
realizar-se como pessoa;

- Propiciar ao aluno o instrumental intelectual e profissional necessário ao desempenho de funções e papéis 
que venha exercer no campo profissional e/ou social;

- Desenvolver a capacidade de analisar objetivamente os seus valores e de sua cultura;

- Incentivar a capacidade crítica do aluno em relação à realidade física e social que o cerca, e em relação a sua 
realidade interior;

– Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

Formar o aluno para o exercício consciente da cidadania.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
HORÁRIO

Pontualidade e assiduidade são elementos indispensáveis na formação do educando. No caso de eventual atraso, 
falta ou saída antecipada, os responsáveis deverão justificar por escrito e antecipadamente à Coordenação e/ou 
Orientação. Atrasos e saídas frequentes não são adequados, pois prejudicam o andamento interno do colégio e, 
principalmente, o rendimento do aluno.

É obrigatória a apresentação do cartão de identificação do aluno, diariamente na entrada ou saída, na 
portaria da escola e/ou em qualquer situação em que seja solicitado. Em caso de extravio da carteira de 
identificação o responsável deverá arcar com o custo da 2ª via que deverá ser solicitada na secretaria da 
escola.

Atenção! Todo atraso gera falta(s) e prejuízo pedagógico ao aluno, além de registro em seu histórico junto 
ao Núcleo de Orientação.

Após o segundo atraso (no mês), os familiares serão notificados do prejuízo educacional para o aluno. Em 
caso de reincidência, só será permitida a entrada do aluno acompanhado do seu responsável.

Durante a aula não é permitida a saída do aluno da sala para ir à cantina, à secretaria, para realização de 
ligações telefônicas (inclusive uso de celulares). Caso isto ocorra, o aluno perderá o acesso à sala de aula e 
será encaminhado à Orientação/Coordenação.

Não existe intervalo entre aulas, o aluno aguardar a entrada do professor em sala.

Não é permitida a saída do aluno da escola antes do término do período, salvo as solicitadas por escrito pela 
família e autorizadas pela Orientação e/ou Coordenação.

Durante o intervalo, as salas ficarão fechadas.

Somente alunos do Ens. Médio poderão ausentar-se no horário do intervalo, com autorização prévia dos 
pais/responsável e apresentação da carteira de identificação.

O aluno (Ens. Médio) que chegar atrasado após o intervalo perderá o acesso à sala de aula e será encamin-
hado à Orientação/Coordenação, que sempre informará aos pais a ocorrência. A ausência do aluno na escola 
após o intervalo será considerada falta grave.

Solicita-se que, parentes, novos funcionários e/ou motoristas, responsáveis pela retirada de alunos, sejam 
apresentados previamente à escola e apresentem a carteira de identificação do responsável para retirada 
do aluno diariamente.

FREQUÊNCIA ÀS AULAS E CHAMADA DIÁRIA

É muito importante a frequência e assiduidade 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. Esse limite dependerá do número de aulas semanais de cada disciplina. 

Veja na tabela a seguir, o número máximo de faltas tolerável por disciplina:

Diariamente, será registrada a frequência do aluno, através da passagem na catraca na entrada do colégio que, 
automaticamente fará o registro de faltas/presenças do aluno.

Evite marcar consultas ou outros compromissos no período de aula. Em casos inevitáveis, deve-se apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito dos pais ou responsáveis. Atenção! Este documento não retira a 
falta, apenas a justifica.

UNIFORME

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares.

De Aula:
O uniforme de aula escolar consta de camisa padrão, calça ou bermudão padronizados ou jeans, somente azul, 
tênis ou sapato fechado sem salto.

De Educação Física:
O uniforme para a prática de atividades físicas na escola conta de camiseta, bermuda ou calça, colant e 
saia (todos padronizados). É obrigatório, por medida de segurança, o uso de tênis sem salto, nestas aulas 
e sapatilhas no caso da opção pelas aulas de dança.

Não serão aceitas alterações no fardamento padrão como cortes, escrita de nomes, mensagens ou desenhos, 
uso de bermudas acima do joelho, peças rasgadas, mistura do uniforme escolar com roupas de vestuário 
comum ou uso de sandálias.

O aluno que vier à escola com uniforme incompleto será encaminhado a Orientação, que verificará o motivo, 
registrará a ocorrência e entrará em contato com o responsável.

O não cumprimento das orientações acima pode acarretar a impossibilidade da permanência na escola 
e atribuição de falta.

Será indicado, caso a caso, os eventos nos quais será dispensado o uso do fardamento.

EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA

A educação física é disciplina legalmente obrigatória, fazendo parte do currículo básico do aluno, tanto no 
Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, por isso a frequência dos alunos às aulas não deverá ser inferior 
a 75%. O desrespeito a esse critério poderá conduzir o aluno à Prova Final e/ou Recuperação e até 
mesmo à reprovação.

Dirigida ao atendimento da formação integral (corpo e mente), as aulas ocorrerão na quadra poliesportiva 
e ou salas adequadas à prática e que permita o desenvolvimento de diversas modalidades esportivas, além 
da maior expansão e integração dos alunos.

Direitos do Aluno
 - Receber, em igualdade de condições, educação integral segundo os princípios filosóficos da escola, 
bem como orientação do corpo docente, técnico e administrativo, para realização de todas as atividades 
escolares;

 - Utilizar todo o material didático-pedagógico disponível na escola: livros da biblioteca, salas de 
projeção, auditório, laboratórios, áreas de recreação etc;

 - Ser respeitado em suas convicções religiosas;

 - Ser ouvido pelos professores, coordenadores, orientadores e diretores da escola e orientado em 
suas dificuldades;

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

 - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;

 - Requerer na Coordenação: revisão de provas, desde que constatadas dúvidas quanto a sua correção, 
no prazo máximo de 48 horas;

 - Solicitar retificações à coordenação quando houver erro entre as notas conferidas pelo professor e 
as lançadas pela secretaria;

Deveres do Aluno
 - 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, da equipe pedagógica e funcionários, cumprindo as 
normas internas, inclusive às relativas à ordem interna da escola;

 - Cumprir a grade curricular exigida pela escola;

 - Portar-se com moderação e respeito em todas as atividades proposta pela escola, sejam elas internas 
ou externas, intervalos, dependências e proximidades do colégio, não praticando atos que, de alguma forma, 
prejudiquem a continuidade dos serviços, sejam contrários aos bons costumes ou excedam aos limites da boa 
educação como: o uso de bebidas alcoólicas, cigarro ou qualquer substância psicoativa, trotes, brincadeiras 
inconvenientes como uso de ovos, farinhas e etc., atos de vandalismo e/ ou agressões;

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

 - Respeitar o colega, no ambiente escolar ou fora dele, inclusive em meios virtuais, se abstendo de 
fazer comentários, uso de apelidos ou qualificações pejorativas, desrespeitosas ou que o desabone social-
mente;

 - Cumprir os deveres escolares, participando dos trabalhos de classe, apresentando-os nos prazos estip-
ulados;

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

 - Não portar arma, objetos não necessários aos estudos, não recomendados ou proibidos dentro da 
instituição como: objetos de valor, dinheiro, celular, MP’s e similares;

 - Não ocupar-se durante as aulas com outras atividades ou fazer uso de aparelhos eletrônicos (rádio, 
pager, i-pod, MP’s, celulares e similares), mesmo que seja para enviar ou receber mensagens não sonoras;

 - Respeitar as orientações para cumprimento das tarefas e trabalhos bem como considerar as 
instruções contidas nas avaliações;

 - 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, no prazo estabelecido;

 - Para que o ambiente escolar seja agradável e organizado, o aluno deverá contribuir para sua 
conservação e limpeza. Não é portanto, permitido escrever nas paredes, piso, teto, em móveis ou em qualquer 
equipamento da escola palavras, desenhos ou outros sinais;

 - Preservar os objetos de propriedade da escola, dos colegas, dos professores e funcionários, responsa-
bilizando-se pelo ressarcimento dos prejuízos a que der causa, por ação deliberada, negligência ou imprudên-
cia;

 - Não promover brigas, envolver-se nelas, dentro ou nas imediações da Escola, submetendo-se, em 
caso de descumprimento ao seu regime disciplinar.

 - Suspensão;

 - Registro nos órgãos de proteção: Conselho Tutelar, DAI, DERCA e afins.

Serão consideradas FALTAS GRAVES:

• Brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis como: derrubar colegas, brincadeiras de bater, 
Bullying de qualquer natureza e por qualquer meio;

• Manter, ter conhecimento, apoiar ou esconder o uso ou manuseio, por si ou outra pessoa, de substâncias proibi-
das em geral, medicamentos, objetos potencialmente perigosos como laminas, tesouras ou similares;

• Desacato a professores, inspetores e funcionários;

• Desrespeito à integridade moral, física ou psicológica (agressões);

• Ter conhecimento e não ofertar ajuda a qualquer pessoa que precise de suporte ou esteja em risco iminente/I-
MEDIATO;

• Faltar ou sair da escola intencionalmente sem permissão ou conhecimento da família e sem a devida infor-
mação ao setor pedagógico;

• Falsificação de documentos e/ou assinaturas e uso indevido de carteira de identificação estudantil;

• Danos ao patrimônio da escola;

Importante:

• Em qualquer dos casos, fica assegurado ao aluno, amplo direito de defesa.

• É da competência dos professores, auxiliares de disciplina e colaboradores de corredor, apreciar o compor-
tamento do aluno, podendo encaminhá-lo ao Serviço de Orientação/Coordenação sempre que achar 
necessário.

• A reincidência destas ocorrências determinará maior rigor nas sanções aplicadas.

MATERIAL DIDÁTICO

Educação Infantil, Fundamental e Médio
Companheiro indispensável do aluno, para o dia a dia escolar, nele se encontra o conteúdo necessário às 
aulas curriculares, além de promover atividades complementares e interdisciplinares fundamentais à 
formação completa.

O material didático utilizado no Montessoriano é do Sistema Ético de Ensino. Elaborado por uma equipe de 
professores altamente capacitados, garantido por uma empresa livreira de qualidade reconhecida 
nacionalmente a mais de 100 anos – Grupo Saraiva.

O Material Didático do Infantil é entregue em uma caixa multiuso e conta com 2 módulos semestrais, um 

livro da família, um caderno portfólio e 2 envelopes para a movimentação das atividades.

No Fundamental 1, 2 e Médio (1º ano) são entregues quatro volumes, um para cada unidade, sendo que 
nesta última série o material é complementado por livros independentes de Artes, Filosofia e Sociologia. 

No 2º ano Médio são trabalhados 5 módulos e materiais complementares indicados.

Mas é no 3º ano do Ens. Médio que se observa o resultado da vida escolar, então esta série recebe um 
reforço de preparação dedicada ao ENEM e outros vestibulares. Neste ano dedicamos 3 unidades do curso 
normal à finalização do conhecimento escolar e 1 unidade totalmente dedicada à revisão com materiais 
extras, para um pré-vestibular intensivo.

Em TODAS AS SÉRIES o material didático é complementado. Assim, a depender da necessidade específica 
do aluno/série/nível vamos ter livros ou materiais extras para uma formação ainda mais consistente com 
a qualidade que buscamos.

Quais sejam: apostilamentos, paradidáticos, gramática, caligrafia, Artes, Filosofia, Sociologia, Inglês (PRO-
JETO BILINGUE), bem como revistas, plataformas digitais, aplicativos virtuais, games, materiais específicos 
na formação ENEM como simulados impressos e virtuais, redações especiais e videoaulas.

Tudo para proporcionar uma maior competitividade aos nossos alunos!

IMPORTANTE PARA TODAS AS SÉRIES:

 - Para um melhor aproveitamento, o aluno deverá apresentar-se para as aulas com todo o material 
didático necessário. A falta do material poderá impedir sua presença em sala e, neste caso, ele será 
encaminhado à Orientação para registro da ocorrência e acompanhamento.

 - Recomendamos que o material didático do final de cada unidade seja guardado, pois poderá ser 
reutilizados em trabalhos, Provas Finais e/ou Recuperação.

IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL

 - olicita-se que os objetos de uso pessoal sejam marcados com nome, série e turma do aluno, para 
que possam ser reconhecidos em caso de extravio.

 - Não será permitido o acesso de objetos que dispersem a atenção da classe como os eletrônicos, 
celulares, jogos e afins, qualquer objeto de valor e dinheiro excessivo, bem como e principalmente, os 
que ofereçam riscos, como canivetes ou instrumentos pontiagudos. Nestes casos o aluno assumirá a 
responsabilidade por seus pertences.

 - O aluno deve manter SEMPRE em sua posse todos os seus pertences de qualquer espécie. Ítens 
deixados em mesas, bancos ou salas vazias são passíveis de extravio e portanto de responsabilidade 
exclusiva dos donos. É humanamente impossível à escola se responsabilizar por todos os objetos de 
cada aluno.

AULAS DE APROFUNDAMENTO, SÁBADOS E TARDES LETIVAS

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos)

OBRIGATÓRIAS

Estão previstas no calendário letivo oficial, aulas aos sábados e algumas tardes a fim de complementar os 
200 dias letivos legais. Tais aulas são obrigatórias, fazem parte da grade anual do aluno e participam do total 
de aulas/faltas anuais, sendo, portanto, a participação obrigatória.

Em caso de realização de avaliações nestes dias, previstas no calendário das unidades distribuídos na 1º 
semana de cada unidade, o aluno só poderá solicitar segunda chamada ou justificar faltas conforme as 
normas que regem estas questões. (vide págs. 2 e 11)

OPCIONAIS E EVENTUAIS

Essa atividade objetiva a complementação e acompanhamento dos conteúdos que não foram bem assimilados 
pelos alunos nas aulas regulares. Será oferecido gratuitamente pela escola no turno oposto ao das aulas.

Essas aulas serão marcadas pelos professores juntamente com a coordenação, de acordo com as necessidades 
de cada turma.

Ensino Médio (3º ano)
Na proposta do TERCEIRÃO, já estão previstos sábados e tardes letivas. Tais aulas, destinadas à complemen-
tação, revisão e verificação de conteúdos, assim como as semanais matutinas de praxe, fazem parte da 
grade anual do aluno e participam do total de aulas anuais, sendo portanto, a participação obrigatória.

AS AULAS REGISTRADAS NO CALENDÁRIO LETIVO NÃO SÃO OPCIONAIS, FAZEM PARTE DA CARGA
HORÁRIA DA SÉRIE, DEVENDO O ALUNO ESTAR ATENTO À SUA FREQÜÊNCIA.

DEPENDÊNCIA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Os estudos de dependência ocorrem de forma intensiva, no turno vespertino, compreendendo em média, 
um mês para cada disciplina.

Este caráter intensivo da dependência visa um reaproveitamento do tempo, definindo-se a situação do 
aluno em dependência no máximo no primeiro semestre.

Importante:

De acordo com Resolução do CEE, a Escola está impedida de matricular alunos transferidos depois de iniciada 
a 4ª Unidade, por ser considerado nulo qualquer ato assim praticado pela escola que receber o aluno.

AVALIAÇÕES
Destinam-se a avaliar a autonomia que o aluno adquiriu em determinados assuntos, por isso, não há 
motivos para nervosismo nem angústia. Basta seguir corretamente as instruções de estudo e já estará 
preparado para as avaliações, necessitando apenas de uma revisão global da matéria.

Não se engane: A “pesca” significa que você não tem interesse em aprender e tenha certeza, nesse caso 
só você tem a perder.

Procure ficar calmo e concentrado: Confie no seu potencial, no seu esforço e terá um bom desempenho.

Leia sempre as instruções: Veja rapidamente todas as questões, verifique as mais fáceis e procure 
respondê-las primeiro.

Mentalize a resposta: E só depois escreva.

Não tenha pressa: Use todo o tempo disponível e, antes de entregar a AV, revise tudo que você escreveu.

SEGUNDA CHAMADA
De acordo com Resolução CEE, o aluno poderá submeter-se à provas de segunda chamada, caso o seu com-
parecimento aos processos normais de avaliação sofram impedimento considerado, comprovadamente, 
motivo de força maior.

 - Doença – com apresentação de atestado médico.

 - Falecimento: familiar próximo. (Lei nº 7.102 de 15/01/79)

Nesses casos, os pais ou responsáveis deverão procurar a Secretaria em até 48 horas após a realização da 
avaliação, a fim de requerer a segunda chamada, mediante apresentação de atestado e pagamento da taxa 
correspondente a 10% do valor da mensalidade.

Somente serão liberados do pagamento da taxa, os alunos que apresentarem atestado com CID referente 
a doenças infecto contagiosas de alto contágio, que requerem afastamento das atividades no molde de 
quarentena como: catapora, sarampo e etc. Neste caso um atendimento especial será elaborado pela equipe 
pedagógica.

A aplicação da prova acontecerá durante semana prevista no calendário escolar, em horário divulgado pela 
Coordenação.

Importante:

 - A responsabilidade pela inscrição nas provas de 2ª Chamada é da família;

 - A ausência na 2ª chamada ou não solicitação da mesma, implicará na atribuição da nota zero na 
respectiva avaliação/disciplina, sem prévia comunicação.

RECUPERAÇÃO PARALELA e PROVA FINAL

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Sempre com objetivo de promover revisão, aquisição efetiva de conteúdos indispensáveis e o melhor rendimento 
do aluno, a partir de 2018 nosso processo de Paralela e Prova Final se reúnem, otimizando o tempo do aluno, 
direcionando com mais efetividade os conteúdos base e reduzindo os custos deste serviço para a família, já que 
este processo será SEMESTRAL.

REVISÃO DO I SEMESTRE: Recuperação Paralela

O aluno que obtiver rendimento SEMESTRAL inferior a 12,0 (DOZE) será orientado a participar da recuperação 
paralela que se dará pelo processo de revisão de conteúdos indicados pelo professor com o objetivo superar 
dificuldades básicas apresentadas no retorno das aulas no início do II semestre.

Apesar desta orientação, será permitido à família a escolha de fazer a inscrição apenas em uma ou outra unidade 
OU nas duas, se assim avaliar necessário.

Durante o processo de paralela o aluno será estimulado a melhorar seu rendimento, através de aulas de revisão, 
atividades em sala e avaliação(ões).

A nova nota será encontrada pela média simples entre a unidade de recuperação e a nota da Avaliação 
Paralela.

Exemplo com um aluno que fará RECUPERAÇÃO PARALELA DA I UNIDADE:

NOTA ANTERIOR - I UNIDADE (5,0) + NOTA DA PROVA DE RECUPERAÇÃO (7,0) / 2 = NOVA MÉDIA (6,0)

O CÁLCULO É O MESMO, aplicando-se ao exemplo a realidade caso a caso, unidade a unidade, disciplina por 
disciplina.

A avaliação será formatada com 20 questões (01 a 10 – 1ª unidade / 11 a 20 – 2ª unidade) – cada parte 
valendo 10,00.

Em caso de insucesso, será garantido ao aluno a manutenção da sua situação anterior!

Revisão do II semestre: PROVA FINAL
O recurso da prova final irá manter o seu processo normal ficando apenas os conteúdos restritos às III e IV 
unidade.

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio

O aluno que não lograr aprovação durante o curso e estiver situado entre 45 e 59 Pontos Alcançados (PA) terá a 
chance de submeter-se à Prova Final (PF).

Nesse caso, o aluno deverá realizar uma nova avaliação com o intuito de completar o mínimo necessário à sua 
aprovação que é um total de 60 pontos.

Para esta avaliação será atribuído o peso de 1,5 de acordo com a fórmula abaixo:

A tabela abaixo demonstra a nota necessária à aprovação do aluno, dispensando o uso de cálculos caso a caso. 
(PA representa os pontos alcançados e PF a nota necessária para a aprovação na prova final.)

TABELA PROVA FINAL - 2018

Será considerado aprovado o aluno que obtiver PA final igual ou superior a 60 pontos. Os alunos que obtiverem 
média de curso (MC/PA) inferior a 45 pontos e/ou após a prova final não alcançarem os 60 pontos deverão 
submeter-se aos Estudos de Recuperação Final. 

A avaliação de cada disciplina contará com questões de conteúdos selecionados das III e IV unidades.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO FINAL
Objetivando proporcionar ao aluno a oportunidade de revisar os pontos considerados indispensáveis para 
que o mesmo possa dar sequência ao curso nas séries seguintes.

Poderão submeter-se aos Estudos de Recuperação Final, a critério da família, alunos que obtiveram média 

Direção, Coordenação e Orientação Pedagógica
A Direção, a Coordenação e o Núcleo de Orientação Pedagógica, 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 profissio-
nais responsáveis por essas áreas.

Agendar o horário facilitará um melhor atendimento da família pela Direção, Coordenação ou Orientação 
Pedagógica. As visitas não agendadas têm o inconveniente da espera ou não possibilidade de atendimento.

Secretaria/Tesouraria
A Secretaria é o setor responsável pelo atendimento ao público em geral, documentação dos alunos e da 
Escola. Horário de funcionamento segunda a sexta-feira, das 07h às 18h30min.

A Tesouraria da escola, por uma questão de segurança, está sendo desativada, devendo as mensalidades 
escolares, taxas, cobranças e correlatos serem pagos, através de boleto bancário fornecido pela instituição, 
nas redes bancárias e credenciadas.

Biblioteca
Serviço que está à disposição de alunos e professores, para auxiliar nas pesquisas escolares, consultas e 
empréstimos, num ambiente moderno, aconchegante e totalmente informatizado.

A biblioteca funciona de segunda a quarta-feira, das 07h às 17h e quinta a sexta-feira das 07h às 12h40min. 
Seu serviço compreende entre o início da 1ª unidade até o término das atividades pedagógicas, onde estará 
sendo feita a atualização do acervo.

A biblioteca oferece serviços gratuitos de: consulta local em livros, revistas, jornais, fitas de vídeo e cd-rom, 
empréstimos domiciliares, levantamentos bibliográficos e computadores, exclusivamente para uso em 
pesquisas e digitação de trabalhos. 

Os empréstimos serão de 07 dias para livros de pesquisa e literatura, com no máximo de três volumes por 
usuário. O atraso na devolução implicará na suspensão temporária do aluno e pagamento de multa por dia. 

Na hipótese de perda, o responsável deverá promover a reposição da obra. 

As demais normas de utilização da biblioteca ficarão disponíveis na Cartilha de Utilização e Serviços da Bibli-
oteca, entregue a todos os usuários.

Os portões serão abertos a partir das 07h e as aulas terão início pontualmente nos horários definidos. 

Por ser a pontualidade um aprendizado precioso, obrigação da família e reforçado na escola, assim, após 
7:10 ou entrada do professor em sala nos horários ao longo do período de aula, o aluno retardatário, 
somente poderá assistir a aula seguinte, sendo encaminhado para uma sala de espera, onde ficará estudan-
do ou realizando alguma atividade educativa. 

Além das aulas, o aluno é convidado a participar dos eventos esportivos, culturais, confraternizações, 
excursões, encontros de formação e atividades de grupos específicos.

Horário das Aulas:

Serão dispensados da prática de Educação Física:
- Os alunos que apresentarem PROBLEMAS DE SAÚDE, comprovados por atestado médico, que impeçam a 
prática de atividades físicas. No atestado deverá vir expresso: CID, período de vigência do impedimento e 
assinatura do médico com Cremeb legível.

- Os alunos que, por opção, participarem dos grupos oficiais da escola no turno da tarde, devendo responder 
presença oficial neste horário;

- Todos os casos previstos na Lei nº 10.793/03.

- Alunos 9º ou Ensino Médio que por possuírem aula fora da grade e que optem por fazer atividade física 
externa, devem estar atentos às seguintes regras para compensação de faltas: (1) inscrever-se para entrega 
de atestado de frequência em atividade externa, (2) fazer a entrega do atestado mensalmente, (3) ter regis-
tro de frequência mínima de 1h de atividade semanal e (4) assinatura de profissional formado em Educação 
Física, com CREF.

A participação do aluno nas aulas de Educação Física e em eventos que envolvam esforço físico está 
condicionada à apresentação de atestado médico comprovando sua aptidão para o desenvolvimento 
de atividade física. A falta desse atestado implicará no registro de falta às aulas ministradas no período.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA

Srs. Pais/Responsáveis,

Tendo tomado conhecimento das crenças, normas e procedimentos aplicados pelo MONTESSORIANO 
no ato da matrícula, é responsabilidade da família colaborar com o cumprimento da mesma.

Acreditamos em uma convivência baseada no respeito mútuo e às normas preestabelecidas.

SANÇÕES APLICÁVEIS AO ALUNO

Por omissão ou descumprimento, o aluno poderá sofrer as penalidades abaixo, em decorrência da falta praticada 
e/ou reincidências:

 - Avaliação zerada quando utilizar de meios ilícitos;

 - Conversa reservada (advertência verbal);

 - Notificação aos pais/Advertência escrita;

 - Suspensão das aulas e/ou atividades do dia (casos de retirada de sala);

 - Entrada condicionada à presença dos pais;

 - Reorientação disciplinar no turno oposto;

 - Produção de trabalhos sobre temas pedagógicos;

 - Transferência de sala;

 - Cancelamento ou recusa à renovação da matrícula;

Devido à complexidade e responsabilidade, a dependência é indicada apenas aos alunos do 6º ao 8º ano e 
1o ano Médio, e no máximo de 3 (três) disciplinas. Nas demais séries a orientação é que não ocorra.

A Dependência exige mais empenho e dedicação por parte do aluno e maior acompanhamento por parte da 
família. A equipe pedagógica prestará aos pais e alunos os esclarecimentos necessários, nesses casos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Bom Desempenho nas avaliações é nossa meta. Recomendamos aos Pais e/ou Responsáveis, manter 
contato frequente com a Coordenação e Orientação Pedagógicas relativamente ao rendimento do aluno, bem 
como sobre observações acerca do desempenho do professor. Observações feitas apenas ao final do ano 
são improdutivas pela inexistência de tempo para revertê-las. 

Por considerarmos a avaliação um processo constante, dinâmico, reflexivo e integral, utilizamos a avaliação 
somativa. A média da unidade é obtida pela soma de todos os instrumentos utilizados.

Em cada uma das unidades, serão feitas no mínimo de 02 (duas) avaliações, distribuídas entre testes, 
trabalhos, exercícios e provas (individuais, coletivas, com ou sem consulta), as quais deverão ter seus pesos 
estabelecidos pelo professor, em função da importância e complexidade do assunto.

Esta pluralidade visa oportunizar ao aluno demonstrar todo o seu potencial e aptidões próprias.

MÉDIA DE CURSO

Infantil
O aluno será avaliado por conceitos e relatórios de seu desenvolvimento e habilidades esperadas para o 
Grupo de aprendizado e Faixa etária.

Fundamental 1
Em 4 unidades será oportunizado ao aluno ser avaliado em até 10 (dez) pontos devendo obter uma média 
mínima de 6,0 (seis) por unidade, acumulando um total de 24 pontos para a aprovação anual.

Fundamental 2 e Médio
Em virtude de uma quantidade maior de matérias e disciplinas, e objetivando proporcionar ao aluno maior 
oportunidade de desenvolvimento dos estudos, em cada uma das unidades será oportunizado ao aluno 
adquirir pontos para a soma mínima exigida para sua aprovação que é 60.

Assim, as 1ª e 3ª unidades tem peso 2, assim o aluno pode acumular até 20 pontos em cada e as 2ª e 4ª 
unidades com peso 3, ele pode totalizar até 30 pontos em cada, perfazendo um total máximo anual de 
100 pontos.

O aluno deve acumular o mínimo de 60 pontos para obter a aprovação, observando-se também os 75% de 
frequência exigida.

de curso (MC/PA) inferior a 24 pontos para as turmas do Fundamental 1 e 45 pontos ou, após a prova final não 
alcançarem os 60 pontos para as turmas do Fundamental 2 e Médio.

A média de curso (MC) e a média final (MF), obtidas pelos processos anteriores, serão substituídas pela 
média alcançada na prova de recuperação. (Resolução CEEBA – 49678).

Para lograr aprovação nessa fase, o aluno deverá alcançar a média mínima oficial da escola, ou seja 6,0 
pontos, em avaliações que variarão de 0(zero) a 10(dez), podendo ser efetuadas mais de uma avaliação no 
decorrer da recuperação, conforme carga horária da disciplina.

O curso de recuperação ocorre depois de findado o ano letivo e deverá ser regulamentado por um contrato 
à parte, observando a legislação vigente.

O aluno inscrito na recuperação deverá observar o período previsto no calendário. Não serão aceitos pedidos 
de antecipação e/ou alteração em datas de aulas e/ou avaliações.

CONSELHO DE CLASSE
O conselho de Classe será integrado pelos Professores de cada uma das turmas, pela Coordenação e Orien-
tação Pedagógicas, e se reunirá sob a presidência da Diretoria ou de seu substituto legal.

O Conselho de Classe se reunirá ordinariamente 6(seis) vezes por ano: Após as avaliações das unidades, 
Prova Final e estudos de Recuperação Final.

O conselho de classe após as avaliações das unidades objetiva complementar a avaliação qualitativa dos 
alunos, nos seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais e afetivos. Essa avaliação será registrada na ficha 
individual e no boletim escolar para o acompanhamento familiar.

O último conselho de classe após recuperação tem como objetivo a reavaliação do aluno segundo os obje-
tivos 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, pontualidade, 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.

SETORES DE ATENDIMENTO

Direção Administrativa e Financeira
Direção Administrativa e Financeira é responsável pelo gerenciamento das atividades técnico-administrativas 
e financeiras das unidades de ensino do Montessoriano.

Cantina
Os alunos do Montessoriano têm à sua disposição um serviço de pronto atendimento, na cantina da escola, 
disponível no período das 07h às 16h. (segunda a quarta-feira) e 07h às 12h (quinta e sexta-feira).

Laboratório de Informática (NOVO LABMÓVEL)
Atento às novas necessidades do mundo virtual, desde 2017 o Montessoriano desativou o seu laboratório fixo, 
com equipamentos modelo desktop (alguns destes equipamentos ainda estão disponíveis na biblioteca) 
e investiu em um LABORATÓRIO MÓVEL com 45 tablets de última geração. 

O LABMÓVEL vai até a sala do aluno, proporcionando aulas mais lúdicas, atrativas e modernas, bem ao gosto 
da nova geração.

Laboratório Móvel de Ciências Físicas e Biológicas
Material destinado à experimentos, investigação, pesquisa, aprofundamento do conhecimento, e incentivo 
do “espírito” científico do aluno. O laboratório móvel está disponível aos alunos do ensino fundamental ao 
médio, podendo ser montado segundo requisição da equipe docente para aulas de ciências naturais, física, 
química, biologia, matemática e outras.

Sala de Professores
Ambiente de trabalho e descanso dos professores, e, por este motivo, de acesso restrito.

Sala Médica
Ambiente destinado a recepcionar funcionários e alunos que apresentem mal-estar.

Neste local, um profissional da área de enfermagem estará a disposição para realizar primeiros socorros, 
orientação e acompanhamento do, neste caso, “paciente”.

Ninguém poderá ficar neste espaço por mais de 30 minutos, sendo solicitado que retorne às suas ativi-
dades ou indicado pelo profissional a necessidade de repouso e/ou busca de atendimento ambulatorial.  

Em situações mais graves será providenciado o socorro imediato e especializado em hospital público mais 
próximo ou acionamento da equipe do SAMU.

Recomendamos aos funcionários e às famílias, que SEMPRE solicite opinião MÉDICA, sobre a situação de 
saúde observada na sala médica. 

O MÉDICO É O ÚNICO PROFISSIONAL PREPARADO PARA EMITIR OPINIÃO DEFINITIVA SOBRE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE!

Atenção!

- Em respeito às normas de saúde pública, que condena a automedicação, mesmo neste espaço a escola não 
possui, nem oferece em caso de mal-estar, qualquer tipo de medicamento, visando prevenir problemas causados 

por uso indevido de substâncias químicas. Nestes casos, os pais (em caso de atendimento ao aluno) serão 
contatados, imediatamente, para que providenciem o atendimento adequado.

- Eventualmente, poderá ser feita a administração de remédios enviados de casa pela família, desde que com 
apresentação de receita médica. Mas, pedimos que tal situação seja evitada, por não ser adequada a guarda 
destas substâncias na escola. Além de que seu deslocamento casa/escola pode alterar sua composição e eficácia.

- Por respeito e segurança da nossa comunidade, o responsável pelo aluno acometido de doença 
infecto-contagiosa deverá comunicar o fato ao Serviço de Orientação/Coordenação Pedagógica ou 
setor de enfermaria, imediatamente após o diagnóstico ou suspeita. O aluno não poderá frequentar 
as aulas e/ou avaliações enquanto não apresentar liberação médica por escrito.

Sala Culinária / Refeitório
Pensada inicialmente apenas para o atendimento do Grupo de Tempo Integral, a sala Culinária será um 
ambiente mobilhado e equipado para atender alunos de todos os níveis para o almoço e realização de aulas 
que venha a requerer o uso de alimentos.

Para o melhor uso compartilhado, respeitando os limites de pessoas no espaço e acompanhamento de 
profissional, a sala terá horário e regras de uso para seu espaço, equipamentos e grupos de pessoas, defini-
do no início de cada ano letivo.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

TODOS OS INFORMES DO COLÉGIO SERÃO ENVIADOS AOS PAIS POR EMAIL, SMS, WHATSAPP E DISPONIBILIZADO 
EM NOSSO SITE E REDES SOCIAIS.

Em um mundo virtual o papel está ficando cada vez mais antiquado, além de ir de encontro a um posicion-
amento ecológico. A comunicação virtual é mais rápida e retira dos alunos a responsabilidade de portar 

documentos, em sua maioria, destinado a maiores de idade.

FIQUE ATENTO E ACESSE: http://www.montessoriano.com.br/colegio.

Cartas, circulares, comunicados, calendários, etc

Serão utilizados para a comunicação Família&Escola. Visando a eficiência e rapidez na comunicação, os 
mesmos serão enviados pelos alunos ou pelo correio. 

Poderá ser solicitada a confirmação do recebimento pelos pais ou responsáveis com devolução ao 
Montessoriano, no prazo estipulado.

BOLETIM ESCOLAR

Ao final de cada unidade, o Montessoriano 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. 

Uma cópia deste documento também está disponível no site da escola em área restrita, 24h após a entrega 
física na escola. Solicite senha de acesso do responsável na secretaria.

Obs.: O boletim disponibilizado na internet deverá ser usado como recurso meramente informativo de 
acompanhamento familiar, tomando como base o documento oficial impresso entregue pela escola. Em 
caso de discordância de informações ou problemas de digitação em qualquer destes, a informação constante 
na caderneta pedagógica da disciplina deverá ser consultada como única fonte.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS
Visando promover a integração Família&Escola e facilitar o acompanhamento escolar, o Montessoriano 
realizará periodicamente, reuniões, com pais, equipe técnica e professores para refletir sobre o desenvolvi-
mento dos alunos.

Tais reuniões ocorrerão da seguinte forma:

1ª reunião 
Destinada a promover o primeiro contato entre pais e equipe técnica, visa dar conhecimento geral da estru-
tura da escola e como poderá ser utilizada pela família;

2ª a 4ª reunião (Plantão Pedagógico)
Destinadas a fornecer orientações didático-pedagógicas sobre o desenvolvimento dos alunos; Previsão para 
abril, agosto e setembro;

LISTA DE HONRA

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Com o objetivo de promover e incentivar o esforço dos seus alunos e fortalecer o elo entre estes e a escola, 
o Montessoriano divulgará uma lista de honra por unidade com os 3 alunos que obtiveram a melhor média 
da unidade em sua série. Será feita a premiação de todos com uma medalha de honra e divulgada uma foto 
do grupo no site da escola.

A análise será feita ao final de cada unidade, antes da recuperação paralela, sendo indispensável à 
aprovação com nota mínima de 6,0 em todas as disciplinas.

 - A média de curso será obtida através de cálculo de média simples, ou seja, soma das médias de 
todas as disciplinas pontuadas dividida pelo número das mesmas. Ex.: 4 disciplinas pontuadas, a média será 
encontrada somando as notas delas e dividindo por 4.

SORTEIO ANUAL DE BOLSAS

Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio
O Montessoriano, objetivando premiar pais e alunos pelo bom desempenho e esforço durante o ano letivo, 
sorteará uma bolsa integral ppor série, válida para as mensalidades do ano seguinte, no período de feverei-
ro a dezembro. Os alunos aptos a participarem serão aqueles que acumularem todos os pré-requisitos 
abaixo:

- Ter sido medalhista em pelo menos 1 das unidades;

- Ter sido aprovado ao �nal do ano em todas as disciplinas, ou seja, sem provas �nais, recuperação e/ou 
reprovação por falta; 

- Não tenha incorrido em punições disciplinares;

- Que seu responsável esteja com a situação �nanceira em dia, ou seja, sem débitos de qualquer natureza, 
incluindo parcelas de outros bene�ciários sob sua responsabilidade, acordos, outros serviços contratados e 
etc, sem exceção;

- Não tenha sido bolsista no ano em curso; 

- É imprescindível a presença do aluno no momento do sorteio.

Obs.: O sorteio acontecerá na festa de encerramento do ano letivo ou em data divulgada previamente pela 
Orientação/Direção.

- Será divulgada a lista de medalhistas da 4ª unidade 24h após o resultado oficial e pelo menos 48h antes 
da data do sorteio. O aluno e seu responsável devem estar atentos para nesta lacuna de tempo questionar 
qualquer situação relativa às notas, pois, após o sorteio, não serão aceitos recursos que venha a intervir na 
realização ou resultado do mesmo.

- A premiação concedida ao aluno(a) beneficiado é intransferível e poderá ser revogada caso exista fatos 
que justifiquem.

- A matrícula se processará com base em notificação oficial a ser expedida pela Escola.

A FIM DE BENEFICIAR O MAIOR NÚMERO DE FAMÍLIAS, FICA AUTOMATICAMENTE EXCLUIDO DO SORTEIO, O 
2º OU SEGUINTES PARTICIPANTES VINCULADOS A UM MESMO RESPONSÁVEL FINANCEIRO, QUANDO 1 DELES 
JÁ TENHA SIDO SORTEADO. 

APOIO EDUCACIONAL & AFINS

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Destinado especialmente aos alunos do Ensino Médio - 3º Colegial, mas estendida a todos os interessados, 
a orientação vocacional tem como meta principal, auxiliar o educando na busca da sua própria identidade, 
seus desejos e anseios; 

Auxiliá-los na identificação de onde se quer chegar e que caminhos trilhar, para uma escolha profissional 

firme e duradoura.

SEGURO VESTIBULAR
Programa destinado aos alunos de 3º ano que não conseguiram obter resultados de aprovação no vestibular. 

Todos os alunos nestas condições participarão das aulas prestadas ao 3º ano, a título de revisão, simulados, 
aulões e toda e qualquer atividade direcionada ao público pré-vestibular do ano seguinte, sem ônus adicion-
al, observados os seguintes critérios durante o ano letivo que cursou:

- Assiduidade de 95% em todas as disciplinas, aulas de reforço, extras e simulados;

- Comprometimento com as atividades;

- Boa postura em sala de aula, conforme parecer do Conselho de Classe;

- 95% de cumprimento de tarefas escolares;

- Formação de hábito de estudo (mínimo de 02 horas diárias);

- Manter um currículo mínimo de média 7,5 (sete vírgula cinco);

- Submeter-se no mínimo a experiência de três vestibulares em Universidades diferentes; 

Vestibular é um processo que envolve não apenas o aluno, mas, escola e família!

TRANSPORTE
- A Escola dispõe de transporte especial, disponibilizado aos alunos mediante o pagamento de taxa de 
manutenção.

- Os roteiros e pontos de embarque serão pré-definidos, privilegiando as vias tronco, atendendo aos bairros 
periféricos do Colégio.

- Alunos usuários do transporte e que dependam de portadores deverão estar acompanhado destes, no 
Embarque/Desembarque do transporte. Não sendo encontrado o portador, o aluno retornará ao Colégio 
onde aguardará os responsáveis. 

- O Colégio se responsabilizará pelo aluno exclusivamente enquanto o mesmo estiver sendo transportado.

- O acesso do aluno ao transporte se fará mediante apresentação do Passe de Transporte, que será expedido 
e entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa, com validade semestral;

- O Colégio não se responsabiliza por eventuais mudanças de endereço, ficando o novo atendimento 
condicionado à adaptação do aluno aos roteiros e disponibilidade de vagas;

- O serviço de transporte funciona durante o período de atividades regulares da escola e não incluem, 
períodos de recuperações, turno oposto, sábados, domingos ou feriados;

- Vale ressaltar que a postura do aluno no ônibus, deve ser de disciplina e respeito aos colegas, funcionários 
e transeuntes e será cobrado pelos funcionários responsáveis pelo veículo e controlado pela escola. O aluno 
que não mantiver um comportamento de acordo, adequado à segurança do transporte será: advertido 
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verbalmente, advertido por escrito – quando tiver 01 adv. verbal ou a gravidade da ocorrência assim o 
exigir e por fim suspenso do serviço - quando tiver percorrido os procedimentos anteriores ou a gravidade 
da ocorrência assim o exigir.

A educação não pode ser delegada somente à escola.

Aluno é transitório. Filho é para sempre.

Dr. Içami Tiba


