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PONTUALIDADE: A pontualidade é um aspecto importante na 

formação do senso de responsabilidade do homem e deve ser 

trabalhada e levada a sério a vida toda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEMBRE-SE: 

 O portão do Colégio fica aberto a partir das 6h30. 

 O horário de entrada é 6h55, o portão fecha às 7h, 

portanto, 7h01 é considerado ATRASO, assim como 

7h51, quando se tratar da entrada do aluno na 2ª 

aula. 

 O primeiro, segundo e terceiro atrasos do aluno 

implicam a perda da primeira aula. 

 Caso ocorra o terceiro atraso no mês, a família será 

informada de que no 4º atraso o aluno não poderá 

assistir às aulas, sendo assim é permitido apenas 03 

(três) atrasos por mês. 

 Permitido entrar atrasado SOMENTE até a 2ª aula 

(7h50), salvo em caso de exames médicos, 

devidamente comprovados. 

 

UNIFORME: 

 É obrigatório o uso completo do uniforme, com 

exceção da última sexta-feira de cada mês. No 

entanto, neste dia, o educando não poderá 

participar das aulas com trajes inadequados para o 

contexto escolar. 

 

MATERIAL ESCOLAR: 

 O aluno deverá trazer para a Escola todo material 

necessário para suas atividades, conforme o horário 

das aulas daquele dia. A falta de material 

compromete o desenvolvimento da aula e gera 

prejuízo à aprendizagem do aluno.

 

 

 

 

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

ESEMOC CIÊNC L.PORT L.INGL L.PORT

ROGÉRIO GLAUCE CLAUDIA ÁLVARO CLÁUDIA BRITO CLAUDIA ÁLVARO

L.INGL GEOG L.PORT L.INGL MAT

CLÁUDIA BRITO RAFAEL CLAUDIA ÁLVARO CLÁUDIA BRITO DANIELLA

CIÊNC GEOG FILO L.PORT MAT

GLAUCE RAFAEL VINICIUS CLAUDIA ÁLVARO DANIELLA

MAT MAT ED.FÍS L.PORT HIST

DANIELLA DANIELLA PAULO CLAUDIA ÁLVARO VALÉRIA

E.REL ARTE ED.FÍS GEOG HIST

ROGÉRIO ROSIVANIA PAULO RAFAEL VALÉRIA

ED.FIN ARTE MAT HIST CIÊNC

RAFAEL ROSIVANIA DANIELLA VALÉRIA GLAUCE
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ATENÇÃO AOS HORÁRIOS: 
ENTRADA: 6h55min. – horário de chegada 

(tolerância de atraso 5 minutos). 

Mais informações disponíveis no documento “Orientações Gerais 2020” disponível na Área Restrita do Aluno. 


