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MANUAL DO ALUNO E FAMÍLIA 

2022 
 

 

 

          Ao longo de nossa trajetória construímos a atual cultura escolar do Colégio Bonfim. 

Temos muito orgulho de nossa ação comprometida com a formação de cidadãos 
participativos, solidários e preparados para a vida. 

Satisfação, ainda maior, é ter uma equipe comprometida, qualificada e integrada a nossa filosofia 
educacional. 

 

O Projeto Político Pedagógico do Colégio Bonfim é 
construído com conhecimento pedagógico e baseado em 
valores sólidos.  Com empenho, transformamos os 
conhecimentos adquiridos em ações práticas, adaptadas ao 
nosso tempo.        

   Sócios fundadores:  
Joaquim Rezende e Maria Floriana dos Santos Rezende 

 

 Para que a família esteja ciente dos serviços, normas e infraestrutura que oferecemos, 
preparamos este manual e pedimos sua atenção para tomar conhecimento de todos os itens aqui 
apresentados.  

 Estaremos sempre disponíveis para atendê-los e, juntos, oferecermos o melhor de nosso 
trabalho para a formação integral dos nossos alunos. 

 

Sinta-se em família no BONFIM! 

 

Direção geral: 
Marcelo Rezende | Marcus Vinícius | Valéria Rezende 
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Atenção: As informações contidas neste manual podem ser alteradas durante o ano letivo. Caso isso ocorra, 
avisos serão afixados no mural da escola ou enviaremos comunicados aos responsáveis. 

 

 

Valores e Missão do Bonfim 
 
O Colégio Bonfim é uma instituição fundada há 40 anos, comprometida com a formação de cidadãos 

participativos e solidários, preparando os alunos para uma formação integral. Temos vários exemplos de ex-
alunos matriculados nas melhores universidades do nosso Estado e/ou ocupando no mercado de trabalho 
uma posição adequada à sua qualificação, assim se justificando, por possuir um corpo docente e 
administrativo qualificado e perfeitamente integrado à filosofia educacional de sua mantenedora. Uma 
instituição educacional voltada para a formação integral da pessoa e do cidadão pela ação consciente de 
todos os envolvidos no processo educativo. 
     
Proposta Educativa 

 

A proposta pedagógica do Bonfim está voltada para uma educação democrática, para a construção e o 
exercício da cidadania. Para sua aplicação, é necessário que haja coerência entre o que foi estabelecido e a 
ação educativa. Assim, se quisermos que os nossos alunos sejam participativos, éticos, críticos, solidários, 
autônomos, responsáveis e afetivos, entendemos que devemos agir da mesma forma. 
     

Na aplicação de uma proposta interdisciplinar, os educandos aprendem os conteúdos de forma 
significativa e contextualizada. O conhecimento construído a partir da interação do aluno com o meio 
sociocultural é transferido e aplicado na vida cotidiana, desta forma o saber significativo torna-se presente 
na prática escolar. 
 

Em cada curso os educadores procuram estar atentos às necessidades daquela faixa etária, buscando 
estratégias que favoreçam o despertar para novas descobertas.  

 

Início das aulas de 2022:  01 de fevereiro  

       Faremos o inicio das aulas de forma diferenciada, para que possamos orientar todos os alunos a 
respeito do protocolo de prevenção a Covid-19, assim, alcançando mais segurança para nossos alunos. 
Como também, a reunião de pais, onde usaremos dias e horários distintos por séries, com isso, teremos 
um atendimento mais personalizado, divulgando o Plano Politico Pedagógico de 2022 e esclarecendo 
possíveis dúvidas. 

 

 

 

 

 

SÉRIES  1ª. REUNIÃO DE PAIS INICÍO DAS AULAS 

3º. e  4º. Ano  Ensino Fundamental 27/01/2022 às 13h 01 de fevereiro às 13h 

5º. e  6º. Ano   Ensino Fundamental 28/01/2022 às 13h 02 de fevereiro às 13h  

7º. Ano   Ensino Fundamental 27/01/2021 às 9h  01 de fevereiro às 7:30h 

8º. e  9º. Ano    Ensino Fundamental 28/01/2021 às 9h  01 de fevereiro às 7:30h 
1º. ao 3º. Ano  Ensino Médio 29/01/2022 às 9h 02 de fevereiro às 7:20h 



 

 
Manual do Aluno -2022 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

 
              MANHÃ                                          1o Turno                       Intervalo 

· E. Fund. (7o ao 9o ano)                       7:27 às 12:10h                10:00 às 10:30h 

· Ensino Médio            7:20 às 12:50h                 09:10 às 09:30h 
             
                  TARDE                                             2o Turno                      Intervalo 

· E. Fund. I (3o e 4o ano)             13:00 às 17:20                15:00 às 15:20h  

 .E. Fund. II (5o e 6o ano)             13:00 às 17:30                15:30 às 15:50h 
                  
 
Educação Profissional 

 Informações específicas do funcionamento dos cursos técnicos profissionalizantes estão no manual 

do aluno técnico. 

 
Educação Infantil ao 2º ano do Ensino Fundamental 

 Funcionamento do Castelinho do Bonfim na Rua Cléa, nº 01, Mucajá, Japeri. Informações específicas 
do funcionamento na nova unidade estão no manual do aluno da unidade Castelinho do Bonfim. 

 

Observações importantes:  

> O horário de entrada e saída, para os alunos do 7o ao 9o ano e Ensino Médio, seguirá um horário próprio 
para cada ano escolar, podendo variar dependendo do dia da semana e turma. Este estará afixado na 
portaria no primeiro dia de aula.  

 

> Toda segunda-feira haverá execução do Hino Nacional às 7:30h e 13:00h aos alunos do Ensino 
Fundamental .  

Horário da Secretaria  

2a a 6a feira: 07:00h às 19:00h   

Sábado: 08:00h às 12:00h   
 

Horário do Atendimento – Cursos Livres  

 2a a 6a feira: 08:00h às 19:00h    

 Sábado: 08:00h às 12:00h  

  

SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | FINANCEIRO 

 

 Quanto aos prazos para a expedição de documentos  

  - Declaração simples           2 dias úteis    

  - Prova de 2ª chamada           ver calendário    

  - Transferência (Histórico)   20 dias úteis     

  - Diploma           45 dias 

           - Certificado simples           7 dias   

Todos os documentos deverão ser requeridos, pessoalmente, na secretaria e retirados somente pelo 
responsável.  
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Importante!! 

Em caso de desistência, o responsável pelo aluno deverá pedir o trancamento da matrícula na 
secretaria, caso contrário, constará débito nas mensalidades até o cancelamento ou pedido de 
transferência. 

 

 Documentação Obrigatória 
       
       No ato da matrícula os seguintes documentos devem ser entregues: 

RESPONSÁVEL: Cópias do CPF, identidade e comprovante de residência. 

ALUNO: Cópia da certidão de nascimento, identidade, histórico escolar*, grupo sanguíneo e fator RH, 
atestado médico para prática de Educação Física, carteira de vacinação (até 6 anos) e certidão de quitação 
de débitos com a escola anterior, nos termos da Lei nº  12.007/2009.  

       

 O aluno matriculado com declaração de transferência contendo a série que deverá cursar tem prazo 
máximo, improrrogável, de 45 dias (quarenta e cinco) para a apresentação do histórico escolar de 
origem. 

 No caso, do responsável não apresentar o Histórico Escolar no prazo mencionado acima, a matrícula 
do aluno poderá ser cancelada, de acordo com o SS 4º, art. 14 da deliberação CEE No 340 de 
05/11/2013. 
 

* É nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para o Colégio, a matrícula feita com 
documento falso ou adulterado. Devendo o responsável pelo aluno responder perante o Colégio por 
qualquer dano ou consequência advinda de matrícula por documento falso, adulterado ou irregular. 

 

1º Ano Ensino Médio 2022 

  Requerimento de Matrícula de Itinerários Formativos/ Novo Ensino Médio 
      O aluno deverá preencher a ficha de matrícula dos Itinerários Formativos que irá cursar, junto com a 
coordenação, após o preenchimento deve levar para o responsável assinar, e assim, entregar na secretaria o 
formulário.  

   Só irá ser reconhecida a matrícula do aluno na disciplina, após a entrega do documento. Feito o 
procedimento, o nome do aluno irá constar no diário de classe para validação da nota bimestral.  

 
IMPORTANTE:  
1. A responsabilidade de realizar a matrícula é do aluno e família, caso não o faça, o aluno não será 

considerado vigente, e assim, não será validado nota para o sistema de avaliação.  

2. Caso o aluno queira trocar de Itinerário Formativo, deve seguir o mesmo procedimento inicial de 

matrícula.  

3. Será permitido (1) uma troca de itinerário no ano letivo,  

 
 Matrícula de Dependência 

Iniciado o ano letivo, o aluno deve ir a secretaria para preencher o formulário de requerimento de 

dependência e levar ao responsável para assinar, após o procedimento devolver à secretaria.  

O custo da dependência é de R$ 69 mensal para uma matéria e R$ 79,00 para duas matérias. 

Ë da responsabilidade da família a matrícula do aluno na dependência que irá cursar, caso não o faça, o 

ano letivo da disciplina não será validado, recorrendo assim, para reprovação. 

 

 Pagamento das Mensalidades  

 Os carnês serão preparados e poderão ser retirados na secretaria da escola. O NÃO recebimento 
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do carnê não exime o contratante de suas obrigações financeiras.  As mensalidades têm o vencimento no 
dia 15 de cada mês, após esta data incidirão multa e juros. Será concedido desconto para pagamento 
antecipado até o dia 08 de cada mês. 

Para agilizar, favor trazer o carnê para pagamento na Secretaria da escola, caso queira pagar na rede 
bancária ou lotéricas, favor acessar o site www.colegiobonfim.com.br, que direcionará para a Plataforma 
BONFIM, (clicar em financeiro, clicar em financeiro do aluno e por último clicar no boleto desejado) ou  
solicitar pelo whatsapp 98463-0131; 

 
 Identidade Escolar e Catraca Biométrica 

Todos os alunos devem possuir a identidade escolar. Ela é oferecida sem cobrança 
de taxas adicionais. Além de servir de identificação do estudante fora do ambiente 
escolar, ela é usada para os alunos terem acesso a biblioteca/sala de estudos, 
laboratório de informática.  

O Colégio conta com um sistema de registro de presença do aluno pela catraca 
automatizada, que fica na portaria. Utilizando a identidade escolar ou simplesmente posicionando a digital, a 
frequência do aluno é registrada no sistema e será enviada para internet em até 7 dias.  

 

 Sistema de Consulta na Internet  

O Colégio Bonfim dispõe de um moderno sistema de consulta de boletim, frequência e ocorrências 
pela internet. Para utilizar, retire o seu login e senha na secretaria e acesse www.colegiobonfim.com.br 
e clique em NOTAS ONLINE. 

 

Professus App –  

A vida Escolar de seu filho na palma da mão 
 

Através de seu smartphone é possível ter acesso 
as presenças (hora exata em que seu filho passou 
pela catraca eletrônica), recados, avisos, 
ocorrências disciplinares, notas e financeiro. 

Como começar a usar?  É preciso 

baixar o aplicativo  PROFESSUS APP, 

pelo GOOGLE PLAY ou APP STORE, 

instalar em seu smartphone e depois 

comparecer ao atendimento do 

COLÉGIO BONFIM, para obter a 

senha de acesso.  

           É rápido e simples!  

 Seguro Escolar  

        

      

 

 

 

Com o Seguro Escolar, os alunos contam com cobertura contra acidentes dentro e fora da escola, durante 
24 horas, inclusive aos finais de semana e férias.    
 

TODOS OS ALUNOS ESTÃO COBERTOS 

SEM CUSTO ADICIONAL NA MENSALIDADE! 
 

http://www.colegiobonfim.com.br/
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 Todos os alunos estarão cobertos pelo Seguro Escolar contra acidentes, mas caso o aluno esteja 
inadimplente perderá o direito ao atendimento a rede particular de saúde. Em caso de acidente com o 
aluno inadimplente, no ambiente escolar, a CONTRATADA tomará as medidas cabíveis no sentido de 
encaminhamento para a rede de saúde pública, informando, de imediato, o ocorrido ao CONTRATANTE.  

 
 
 

 Transporte Alternativo  
 

O Colégio Bonfim não dispõe de transporte escolar para os alunos. Tal serviço é efetuado por 
transportadores autônomos, razão pela qual, o colégio não tem nenhuma responsabilidade ou controle 
sobre os citados profissionais e/ou seus veículos. Mesmo que alguns veículos, ostentem letreiros com o 
nome do nosso Colégio, esses o são para simples identificação e visualização dos alunos, não se 
caracterizando, com isto, que são veículos de propriedade ou responsabilidade do Colégio. 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO 

 

Nossas ações estão subsidiadas por planos de estudos consistentes que estabelecem expectativas 
qualificadas de aprendizagem para os alunos atingirem os melhores resultados acadêmicos.  

A metodologia utilizada é construída através da interatividade entre professor-aluno e aluno-grupo, 
facilitando o aprendizado, unindo o conteúdo à prática e proporcionando aos alunos uma vivência que 
contribua para a construção do conhecimento.  

A utilização da biblioteca, audiovisuais, computadores, internet, passeios culturais e outras atividades 
significativas facilitam e completam a aprendizagem dos alunos. A organização do trabalho pedagógico é 
feita pelos professores, sob a coordenação da Equipe Pedagógica.  

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 

É ferramenta primordial para 
concretizar o projeto pedagógico de 
qualquer escola. Sempre em busca do 
que possa aprimorar o ensino, 
possibilitando inovações e em 
consequência melhoras na educação,   
firmamos parceria com a editora 
Pearson International, empresa multinacional inglesa líder no setor educacional mundial, que controla a 
marca Dom Bosco.  
 

       O Sistema de Ensino Dom Bosco oferece um método moderno e flexível.  A educação vai além dos 
livros. Ela ensina valores com seriedade, competência, consciência e dedicação. Tudo isso, fortalecido pelos 
mais de 50 anos de experiência.  

Os livros didáticos do Bom Bosco são exclusivos e elaborados por uma equipe altamente capacitada da 
área de educação.   

Portal Dom Bosco  

     Os alunos têm acesso direto ao portal do Dom Bosco 
(www.nossodom.com.br), que traz uma série de atividades 
para complementar ou aprofundar seus estudos. Cada estudante também pode criar um e-mail individual. 
Os dados para acesso estão no material didático do aluno. 



 

 
Manual do Aluno -2022 

 

 

PLATAFORMA BONFIM (EAD) SAE+C MHUND 

 

       Nesse ambiente virtual EAD, exclusivo e seguro, o aluno e seu 
responsável, terá acesso ao planejamento das aulas, com tarefas, aulas, 
avaliações, videos ... ferramenta que irá auxiliar o estudo do aluno fora do 
ambiente escolar.  

 

RECURSOS DE INFORMÁTICA  

Contamos com acesso controlado a Internet, que permite que seu/sua filho (a) e nossos 
professores/funcionários tenham acesso aos recursos educacionais disponíveis na Internet com segurança. 
Vejam as atividades para cada segmento: 

 > 3o ao 5o ano: Aulas quinzenais.  

> 6o ano ao Ensino Médio: Horários livres para pesquisas  

> Profissionalizante: Horários livres para pesquisas. 
 
RECURSOS AUDIOVISUAIS  

      Nossa escola conta com recursos audiovisuais em todas as salas de aulas, computador com acesso à 
internet e projetor multimídia. Auditório com Tela Interativa e  recursos audiovisuais, recursos que 
permitem que os professores enriqueçam suas aulas com atividades diferenciadas. 

 

 

SALA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Buscando desenvolver o pensamento lógico, científico e criativo de nossos alunos, montamos uma 
sala de “experimentos”, onde a prática favorecerá a concretização dos projetos de matemática e física.  

O laboratório é equipado com um quadro interativo com acesso à internet, equipamentos de oficina 
de robótica, jogos e experimentos. 

 

SALA DE ARTES  

     Espaço criado para desenvolver as aulas de Artes, proporcionando um local adequado para criação e 
expressão.  

     A arte tem a magia de possibilitar o desenvolvimento da sensibilidade, do senso crítico, da criatividade; 
além é claro, de proporcionar à criança uma leitura do mundo e de si própria. 

 

SALA DE ENFERMAGEM E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

    Proporcionando local para a prática profissional, a sala de enfermagem é equipada com o material 
necessário para aulas do curso técnico em enfermagem.  

      O espaço também privilegia as aulas de ciências e química, por possuir bancadas, microscópios e 
vidrarias para os experimentos das ciências da natureza. 

 

BIBLIOTECA  

Nossa biblioteca dispõe de sala apropriada para estudo e com um acervo bibliográfico 
para pesquisas, oferecendo material de estudo e fontes de informação nas diversas áreas 
do conhecimento humano. É informatizada e conectada à internet, que atualmente, 
constitui-se no mais amplo recurso de informação mundial. 

 Além disso, os alunos poderão fazer trabalhos em grupo e ter um espaço reservado 
para estudo individual. Uma vez que o horário da biblioteca é livre para todos os alunos, fica 

reservado aos responsáveis controlar os horários de seus filhos fora do horário escolar.  

O aluno que queira pegar livros emprestados para leitura deverá fazer a carteirinha de usuário, e 
assim será membro da biblioteca, podendo indicar livros para o acervo e usufruir dos projetos de leitura.  
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Importante!! 

O aluno que comparecer ao colégio fora do seu período de aula, para realizar pesquisa ou participar 
de aulas de reforço, deve apresentar a identidade escolar ( ou carteirinha da biblioteca) e estar 
uniformizado . 

 
Horário de Atendimento: 9h - 18h | Fechado para o almoço: 13:30h às 14:30h     

                                   

AR-CONDICIONADO NAS  SALAS DE AULA  

      Todas as salas de aula são amplas e dispõe de ventiladores, janelas e ar-condicionado para climatizar o 
ambiente.  Um desses recursos será utilizado, observando a forma apropriada para o dia, proporcionando 
ambiente agradável a todos.  O objetivo do uso do ar-condicionado não é para gelar o ambiente e sim 
reduzir a temperatura para que fique agradável.  

 

QUADRA POLIESPORTIVA E PISCINA 

     A quadra poliesportiva do BONFIM é coberta e seu uso é planejado pelo profissional de Educação 
Física. A quadra permite o ensino e prática de várias modalidades de esporte.  

 
A piscina da escola pode ser utilizada para aulas de recreação do Ensino Fundamental (3o ao 5o ano), 

ficando a critério do professor o uso, mediante prévio planejamento. Do 6o ano ao Ensino Médio o uso é 
facultativo ao professor de Educação Física, mediante cumprimento de planejamento curricular.  
 

 
PROJETOS, OFICINAS E EVENTOS EDUCACIONAIS 

 

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.” 
Rubem Alves 

             
        Essa prática possibilita ao aluno desenvolver diferentes competências. A escola transforma-se num 
espaço vivo de interações, aberto ao real e às suas múltiplas dimensões. Nesse novo entendimento, 
aprender deixa de ser memorizar e, ensinar já não é apenas transmitir conteúdos aleatórios. 
       
       Trabalhar com projetos transforma o aluno e o educador em atores do processo de ensino e 
aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de toda ideia, de cada projeto 
de trabalho. 
 
 
PROJETOS 
 
 
 

LINGUAGEM 
 

Oficina de Leitura 
 

A partir do 9º. ano do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 
 
 

Redação ENEM 
 Concurso de Redação – CGU 
 Técnica controvérsia controlada 
 Soletrando 

 
Ensino Médio 

 Produção de Memórias 
 Projetos Literários : Para gostar de 
ler. 

3º. ao 9º. ano do Ensino 
Fundamental 



 

 
Manual do Aluno -2022 

 

 
 
 

MATEMÁTICA 
E TECNOLOGIAS 

 

 Olimpíada da Matemática / Jogos 
internos . 
 OBMEP 
 OBA 
 

6º. ao 9º. ano do Ensino 
Fundamental  
Ensino Médio 
 

 
Educação Financeira / 
Empreendedorismo 

Inicia-se na educação infantil 
e intensifica no Ensino 
fundamental I (1º.ao 5º. Ano) 

 
HUMANAS 

E TECNOLOGIAS 

 
Raiz Histórica do Negro no RJ 

6º. ao 9º. ano do Ensino 
Fundamental  
Ensino Médio 
 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

E TECNOLOGIAS 

 
Semana da ciência e tecnologia 

6º. ao 9º. ano do Ensino 
Fundamental  
Ensino Médio 
 

 
Projetos de Sustentabilidade 
 

1º. ao 5º. ano do Ensino 
Fundamental 
 

 

EVENTOS EDUCACIONAIS  

Conexão Mundo (aulas em 
campo e excursões) 

 

Os professores lançam o conteúdo em aula e 
os alunos pesquisam e são convidados para 
conhecer o tema, realizando um passeio ou 
pesquisa de campo.   

 

Gincana do Arraiá do Bonfim / Evento 
Junino 

 

Integrar alunos e professores em uma atividade 
recreativa que desenvolva o espírito de 
solidariedade, proporcionando interação e o 
fortalecimento da cultura popular brasileira.  

 

Ação Social 

 

 

 

 

Sensibilizar alunos /professores para ação solidaria 
a famílias necessitadas, oportunizando as  famílias 
atendimento de serviços  básicos de beleza e 
saúde, como também agendamento de serviços 
públicos. 

 

FEPECO – Feira Pedagógica Comunitária 

 

Desenvolver o espírito científico da pesquisa e 
despertar a curiosidade pelas Ciências e demais 
conhecimentos da atualidade. 

Primavera Literária  

 

 

 

Comemorar a chegada da Primavera, numa 
Maratona Cultural literária. 
 
 

FEPECO

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7vfOsp4jdAhWIj5AKHQDTAuYQjRx6BAgBEAU&url=http://sassisvirtual.blogspot.com/2014/09/a-primavera-chegou.html?m=0&psig=AOvVaw1MOQNyuLcaG_YjFOeqtqCX&ust=1535287919567529
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7vfOsp4jdAhWIj5AKHQDTAuYQjRx6BAgBEAU&url=http://sassisvirtual.blogspot.com/2014/09/a-primavera-chegou.html?m=0&psig=AOvVaw1MOQNyuLcaG_YjFOeqtqCX&ust=1535287919567529
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7vfOsp4jdAhWIj5AKHQDTAuYQjRx6BAgBEAU&url=http://sassisvirtual.blogspot.com/2014/09/a-primavera-chegou.html?m=0&psig=AOvVaw1MOQNyuLcaG_YjFOeqtqCX&ust=1535287919567529
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OF
ICI
NA
S 
DE 

APRENDIZAGEM  

 

      As Oficinas de Aprendizagens é uma proposta de cursos que auxiliam o aprendizado dos alunos, usando 
uma metodologia lúdica e interpretativa, levamos ao aluno uma ação reflexiva sobre os conteúdos didáticos. 

      Participar das oficinas é opcional, o projeto é mais um diferencial de ensino do Colégio Bonfim aos seus 
alunos. Os cursos tem o funcionamento no turno da tarde. 

       O custo é de R$50,00 (mensal) e os valores serão cobrados de março a novembro 2022. Para maiores 
informações, busque o atendimento do colégio e reserve sua vaga.   

 

Robótica Através de projetos, aprendem conteúdos de matemática e física. 

 

Oficina de 

Criatividade 

Alcança o desenvolvimento intelectual e social dos alunos, estimulando a 

criatividade e trabalho em grupo através da boa comunicação. Serão 

desenvolvidas atividades de incentivo a criatividade. 

 

PROPOSTAS  EDUCACIONAIS  DA  RELAÇAO  FAMÍLIA – ESCOLA - ALUNO 

 

Atender ao aluno nos aspectos social, afetivo e comportamental, contribuindo para a sua adaptação à 
escola e o seu desenvolvimento. Observa os problemas de aprendizagem e encaminha soluções para os 
pais/professores.  
 

#Aluno com dificuldade de aprendizagem ou desinteresse pelo estudo:  

Os pais serão notificados ou convocados a vir ao colégio para uma reunião com a coordenação, 
caso o aluno esteja com dificuldades ou com desinteresse pelas aulas.  

O objetivo é expor a preocupação do colégio e traçar planos para o rendimento acadêmico do 
aluno, e caso seja necessário, encaminhá-lo a um profissional especialista. O coordenador deste setor 
estará acompanhando os problemas de aprendizagem junto aos 
professores e pais. 

#Comunicação Família e Escola  
 

1. Agenda escolar é um dos principais veículos de comunicação 
entre o aluno, família e a escola; 

Feira de Empreendedorismo 

 

 

Tem o objetivo de fomentar a criação de um 
ambiente favorável para geração de oportunidades 
de negócio, estimulando o surgimento, a ampliação 
e a diversificação de empreendimentos 
sustentáveis, além de difundir o 
empreendedorismo. 

Conexão  
Cultura 

 

Culminância de projetos e trabalhos que foram 
desenvolvidos durante o ano nas diversas áreas de 
ensino. Esse evento é organizado pela Oficina de 
Leitura. 

Competições Intersalas 

 

Desenvolver o espírito de equipe e 
companheirismo entre os alunos, aumentando a 
interação entre as turmas e respectivamente o 
respeito mútuo entre os alunos e professores. 
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2. Informativo bimestral é o resumo das atividades pedagógicas ocorridas no bimestre. Este é um 

importante veículo, que permite aos pais acompanharem as atividades pedagógicas. O Informativo estará 
nos murais e site da escola. 

 
3. Site e AppBonfim para verificação de ocorrências escolares, notas e conteúdos educacionais. 

 
4. Encontro de Pais e Escola que são reuniões para reforçar a parceria entre família e escola, palestrando 

e discutindo temas que auxiliem na relação com os jovens.  Os encontros acontecem aos sábados, 
conforme indicação no calendário. 

 
5. Estaremos à disposição para atendê-los por telefone ou pessoalmente. Para atendimento pela direção ou 

equipe técnico-pedagógica, pedimos que ligue com antecedência para agendarmos uma visita.  
 

#Conselho de Pais 

 

A missão educacional de nossa escola privilegia o trabalho em equipe e a boa convivência, buscando 
alcançar melhorias de vida das pessoas por meio da educação. 

Acreditamos que crescimento tem que ser contínuo e  aprendizado constante, é preciso ter coragem 
e oferecer ideias sem medo de críticas, assim criar soluções inovadoras para os problemas que 
“atravancam” o caminho da educação de qualidade. 

Com essa proposta, convidamos os responsáveis interessados em colaborar com o projeto “A escola 
que queremos”, fazendo parte do grupo de pais participativos, para compor o conselho de pais. 
 

#Tarefas Escolares 

 

Cumprir com as atividades de aula e casa, assumindo assim, a parcela que lhe compete para um bom 

desempenho escolar, torna-se tarefa obrigatória ao aluno, realizar suas tarefas. Tal fato, pode interferir na 

aprendizagem e na nota do aluno, porque a média bimestral se compõe pela realização das atividades 

qualitativas e a nota obtida na prova. O não cumprimento de atividades, inevitavelmente, acarretará em 

nota insatisfatória. 

 

Caso o aluno não cumpra com sua responsabilidade, o professor irá enviar comunicado para a família 

notificando o ocorrido. A proposta é fazer com que o aluno entenda a importância de ler e exercitar o 

conteúdo lançado, e claro, dividir com a família e aluno o interesse da escola pelo seu aprendizado. 

Insistindo em não realizar as tarefas escolares, o responsável poderá ser convocado, para que 

possamos juntos, aconselhar o aluno a cumprir com suas responsabilidades. 

 

#Alunos em Inclusão 

Para garantir o sucesso escolar dos alunos com necessidades educacionais especiais é preciso criar 
uma rede de apoio entre os alunos, docentes, coordenadores, famílias e profissionais de saúde que 
atendem as crianças com Necessidades Educacionais Especiais. 

Ao ser matriculado na escola regular, o aluno deve ter respeitado o seu direito a atendimento 
adequado em estabelecimento de ensino especializado. 

Cabe lembrar que segundo o artigo 129 da ECA no seu Inciso VI, diz que poderão ser aplicadas aos 
pais e responsáveis medidas pertinentes por parte da lei, em consonância ao pátrio poder sobre a criança 
e/ou adolescente, como se segue no trecho a seguir: 

 
Lei federal 8069/1990 - Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável: 
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(...) VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado; 
 
O descumprimento desse acordo firmado obriga a escola a notificar o conselho tutelar do município e 

a não obrigação de renovação do contrato escolar no ano seguinte ou, dependendo do caso, o 
cancelamento do contrato escolar. 

 

DISCIPLINAS DO CURRÍCULO ESCOLAR 

 

Ensino Fund. I Ensino Fund. I 
Ensino Médio 

(1º ao 5º ano) (1º ao 5º ano) 

    Linguagem e suas tecnologias 

Português: Sintaxe Português: Sintaxe Português / Redação / Literatura / Inglês 

/ ortografia / ortografia   

Produção textual Produção textual Matemáticas e suas tecnologias 

  / Redação   

Matemática / Educação   Ciências da Natureza e suas tecnologias 

Financeira Matemática / Logística Física / Química / Biologia 

      

Ciências Geografia Humanas e suas tecnologias 

História História 
Geografia / História / Filosofia / 
Sociologia 

Geografia Inglês   

Ed. Física Educação Física Projeto de Vida 

Inglês Artes   

  Ciências Itinerários Formativos 

Interdisciplinar:   Domínio da Linguagem 

Artes 9º ano: Domínio da Matemática 

Valores e Princípios Física Domínio das Ciências Humanas 

Informática Química Domínio das Ciências da Natureza 

      

    
Educação Física e Artes * é 
proporcionado 

    
ao aluno aulas práticas (opcional) e a 
parte 

    teórica em EAD. 

 

 

 AVALIAÇÃO  ESCOLAR  

 

O sistema de avaliação está fundamentado numa concepção formativa, 
valorizando a efetiva aprendizagem qualitativa e não apenas a obtenção de 
notas. Processa-se de forma contínua, pois o professor acompanha o 
desenvolvimento do aluno através da verificação dos resultados obtidos, 
utilizando múltiplos instrumentos de avaliação. No final de cada bimestre, o 

aluno receberá o registro/boletim do aproveitamento escolar, que é a média obtida em cada disciplina.  

Os pais devem interagir com essas informações analisando o boletim e comunicados que descrevem o 
andamento dos alunos em relação aos objetivos, desempenho e notas, e fazer o devido acompanhamento 
escolar, a fim de participar na formação acadêmica do filho, uma vez que nosso sistema de avaliação 
valoriza a aquisição e desenvolvimento de atitudes, princípios e valores.  
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O acompanhamento acadêmico se dará, também, através das reuniões pedagógicas bimestrais com os 
pais e através de comunicados por escrito e telefonemas.  No Ensino Fundamental e Ensino Médio a 
avaliação será bimestral.  

O aluno deverá somar 22 pontos no bimestre, por disciplina, utilizando os seguintes critérios para 
soma dos pontos: 

 

Média Bimestral 

Ensino Fundamental II (3º. ao 9º. Ano) 

        
Prova 1 (7,0) +  Prova 2 (7,0) + Trabalho  (2,0)  + Atividades  (3,0) + assiduidade (1,0) + Simulado (2,0)   
                                 = 22 pontos: 2 = MÉDIA BIMESTRAL 
A nota máxima bimestral é 10. 
 

Ensino Médio 

        
       Prova 1 (7,0) + Prova 2 (7,0) + Simulado (4,0)  + Atividades(2,0) + Trabalho (2,0)  
                              = 22 pontos  : 2 = MÉDIA BIMESTRAL 
A nota máxima bimestral é 10. 
 
OBS.: 1. No bimestre que acontece projeto escolar, que irá valer 0 a 2 pontos, será somado a nota 
da Prova 2 do bimestre. 
          II. No 2º. e 4º. bimestre os alunos que participam da oficina de leitura são avaliados de 0 a 2, e 
a nota é incluída no somatório bimestral. 

 

Correção de Provas 
 

    As avaliações devem ser feitas a lápis no Ensino Fundamental I (1º. ao 5º. Ano), e a caneta no Ensino 
fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio. 

    Os erros ortográficos e rasuras podem ser penalizados conforme a série e indicação do professor. 

    O professor deve fazer auto-correção das questões da prova em sala de aula, caso o aluno queira 
reivindicar revisão da correção, deve pedir requerimento de revisão da nota na coordenação.  

   O coordenador irá procurar o professor para averiguar se realmente houve falha, constatado o erro, a 
nota deve ser modificada pelo professor na secretaria. 
 

 

2ª chamada  

O aluno que não comparecer a escola nos dias agendados para as provas bimestrais, seu responsável 
deverá requerer na secretaria a segunda chamada, preencher o requerimento e justificar a ausência do 
aluno.  

Essa prova será realizada nas datas do calendário escolar (6o ao 9o ano e Ensino Médio) ou através da 
agenda do aluno (1o ao 5o ano).  

A prova de segunda chamada é cobrada e somente nos casos de apresentação de atestado médico, o 
aluno será isentado do pagamento.  O custo por matéria é de R$10,00. 

A ausência do aluno na prova de segunda chamada implicará a atribuição da nota zero na 
respectiva prova sem prévia comunicação à família.  

 

Não permita que seu/sua filho(a) falte a prova por motivos banais.  A data da avaliação é um 
compromisso do aluno e ele precisa respeitar as datas de seus compromissos escolares.  
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Simulados     

     Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio serão avaliados por Simulados e as 
notas obtidas serão validadas ao somatório bimestral, obtendo a média do bimestre. 

 

HONRA AO MÉRITO:  

 

       Nos Simulados do 5º. ao 9º. ano Fundamental e 1º. Ao 2º. Ano do Ensino Médio. O  MELHOR  
COLOCADO  (NO  SIMULADO DA SUA SÉRIE)  RECEBERÁ UMA BOLSA DESCONTO PARA O ANO 

SEGUINTE. 
 

Obs.: Os simulados serão aplicados conforme indicado no calendário escolar. 
 
ALUNOS DESTAQUES  (1º ao 4º ano) 

 

      O objetivo de exaltar alunos em referência a sua turma, está em incentivar e dar reforço positivo aos 

alunos que mostram bom desempenho escolar, não somente em notas, mas como também em outras 

competências necessárias para a formação integral. 

Serão selecionados três alunos, usando os seguintes critérios de julgamento: 

 

a. DESTAQUE LEITURA:  Avaliando a leitura mais fluente e correta, respeitando as regras de pontuação.                                                                  

b. DESTAQUE ACADÊMICO:   Alunos que alcançarem o melhor somatório notas.  

c. DESTAQUE REVELAÇÃO:    Alunos que aumentaram muito o rendimento de um bimestre para o outro                                            

 

Obs.  O primeiro bimestre não terá destaque revelação. 

 
Avaliação de Alunos em Inclusão 

Profissionais da área de saúde e o apoio técnico-pedagógico que trabalham com o aluno, deverão 
esclarecer as necessidades dessas crianças e jovens, e sugerir ao professor, alternativas para o atendimento 
dessas necessidades. 
 

  PROPOSTAS DE RECUPERAÇÃO  

 
O professor logo após a constatação da dificuldade do aluno oferecerá uma recuperação de acordo 

com o nível da dificuldade encontrada, e que poderá ser: Recuperação Paralela bimestral, tarefa extra para 
casa, Reforço escolar ou provas de recuperação no final do ano. 
 

 >> Avaliações:  Ao entregar a avaliação corrigida, o professor fará a correção da prova em sala, 

tirando as dúvidas. 
 

         >> Recuperação Paralela/ Bimestral 

       Os alunos que não alcançaram a média no bimestre igual ou superior a 6,0 poderão ser indicados a 

participar do processo de Recuperação Paralela. 
 

  Recuperação Paralela  (Oportunidade de Recuperação) 
 

  É uma oportunidade para o aluno alcançar a média bimestral realizando uma prova da disciplina em que 

não conseguiu a nota. 

* O aluno deverá estudar os conteúdos que foram privilegiados para as Provas 1 e 2 do bimestre que não 

obteve média.   
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* O responsável deve preencher o requerimento de recuperação e entregar na coordenação. O aluno só 

fará a prova com o requerimento assinado pela família.  

* A prova será aplicada em contraturno, usando a plataforma Mhund.   

* Só poderá realizar a prova os alunos que forem indicados ao projeto. 

* O controle de horário de permanência do aluno na escola no contra-turno fica reservado aos pais. 
  

Prova (0 a 7 pontos) 
* A nota que o aluno obtiver irá substituir a menor nota de prova do bimestre (Prova 1 ou 

Prova 2)  
Caso a nota seja menor permanecerá a anterior. 
 

Atenção: Em hipótese alguma haverá 2ª chamada da prova de recuperação paralela. 

 

 >> Recuperação final: O aluno que não alcançar a média anual igual ou superior a 6,0, por 

disciplina, deverá realizar recuperação final. A prova valerá 10 pontos. O aluno deverá obter no mínimo 

6,0 pontos para ser aprovado. Os conteúdos que serão abordados nessa avaliação serão referentes ao 

conteúdo semestral da disciplina (dois últimos bimestres). 

Atenção: Em hipótese alguma haverá 2ª chamada da prova de recuperação  

 
 >> Trabalhos: 

1. O aluno que não entregar o trabalho na data marcada terá uma data prorrogada para entrega, 
porém, o valor da nota será de 70%. 
2.  Em caso de conteúdo insuficiente ou mal entendido, o professor solicitará ao aluno uma 
reformulação do trabalho para entregar dentro de uma semana; 

 

Dependência  

A dependência valerá para alunos a partir do 6o ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, em até 
duas disciplinas. O sistema de dependência não permite a prova de recuperação, portanto o aluno deve 
ficar atento ao calendário de avaliações. Caso o mesmo fique reprovado na dependência, deverá cursá-la 
novamente.  Lembrando que em hipótese alguma será permitido o acúmulo de mais de duas 
dependências. 

O aluno deverá matricular-se, pagando a taxa relativa a dependência que deverá cursar.  Deve realizar 
as atividades propostas e sanar as dúvidas com o professor de dependência (no horário estipulado) ao final 
do bimestre realizar uma avaliação.  

OBS.: O sistema de dependência não permite recuperação, uma vez que esta já é uma forma de 
recuperação. 

 
Reforço Escolar 

 

   A escola irá disponibilizar professores de Matemática e Português para reforço escolar, a proposta é 

proporcionar espaço na escola para aprendizado individualizado ou em grupos menores, para aqueles 

alunos que queiram melhorar rendimento escolar, ou necessitam sanar  dificuldades e deficiências no 

aprendizado.  

     A coordenação a partir do final do 1º. Bimestre ira convocar as famílias para aconselhamento e caso 

deseje que o aluno frequente as aulas, devera preencher o requerimento na secretaria e pagar a taxa 

mensal de R$ 59,00 para cada disciplina. 
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NORMAS COMPORTAMENTAIS E DISCIPLINARES 
(Contrato assinado no qual o colégio detém uma cópia) 

 

Buscando a plena qualidade no processo ensino-aprendizagem, o Colégio Bonfim estabeleceu 
NORMAS DISCIPLINARES e COMPORTAMENTAIS adequadas para o ambiente escolar. O cumprimento 
destas normas diminui as tensões geradas por diferentes regras de costumes familiares, favorecendo a 
harmonia e a satisfação nas relações interpessoais. 

A adesão às normas é obrigatória a partir do momento em que o aluno é matriculado na escola. 
Portanto, é importante que o responsável, leia atentamente todas as normas e cobre dos alunos o seu 
cumprimento integral.  

Procedimento quando ocorrer atrasos  

    A tolerância para o horário de chegada do aluno é de até 10 minutos.   

O aluno que não cumprir o horário, estando dentro do prazo de tolerância, poderá ir para sala. Caso o 
aluno ultrapasse o prazo de tolerância, ele precisará se encaminhar à coordenação para receber a liberação 
de entrada e seu atraso será registrado no sistema de controle escolar.  A partir da 5a notificação, será 
enviada uma carta de advertência, informando os atrasos e o responsável será convocado para orientar o 
filho sobre as consequências de tal atitude para sua formação. Essa advertência deverá ser entregue 
assinada na coordenação, logo em seguida ao dia de atraso. 

Ações ao aluno após o 5o atraso dentro do bimestre: 

Ensino Fundamental I e II: O aluno será encaminhado para um local determinado e deverá realizar 
atividades solicitadas pelo colégio. A finalidade é não deixá-lo com tempo ocioso.  

Ensino Médio e Profissionalizante: O aluno não poderá assistir as aulas do dia. Será lançada a 
advertência ao aluno e ele deverá ir para casa.   

a) O prazo de tolerância de 10min será dado a partir de 7h 27 min, horário em que o sinal toca para 
entrada dos alunos; 

b) Tolerar: Suportar com paciência; aceitar, consentir. O abuso da tolerância vira um hábito, 
tornando-se nocivo para convivência em democracia.  
É preciso respeitar as regras da boa convivência. 
 
Frequência  

A frequência mínima que o aluno deve ter anualmente é de 75%. 

O responsável ou aluno deverá comunicar e encaminhar a coordenação, em caso de falta justificada, 
atestado médico para abono de faltas, caso seja necessário.  

Contamos com o controle de frequência por catraca biométrica. Este controle é feito quando o aluno 
registra a sua carteirinha ou suas digitais na catraca. Os dados ficam registrados em nosso sistema de 
controle acadêmico e serão disponibilizados no site em até 1 semana. Com este recurso o responsável 
poderá acompanhar de perto a frequência do aluno(a).  

Procedimento para saída antecipada  

Quando for absolutamente necessária a saída do aluno fora do horário, deverá ser respeitado o 
seguinte procedimento: o responsável pelo aluno registra na agenda escolar, a solicitação para a saída, 
incluindo horário, motivo e assinatura.  

Organização do ambiente escolar 

É humanamente impossível controlar todos os pertences que os alunos trazem para o recinto 
escolar.  Portanto, fica estabelecido que o Colégio não se responsabiliza pelos pertences que os alunos 
trazem. Porém, existem medidas que diminuem os riscos de extravio, tais como: identificação clara com o 
nome do aluno nos pertences e evitar o uso de joias, pulseiras, cordões ou pertences de valor.  

  O uso inadequado de Celular ou outros aparelhos eletrônicos é proibido em sala de aula, e será 
passível de sanções escolares. O colégio não se responsabiliza por danos ou perdas. Caso o aluno não siga 



 

 
Manual do Aluno -2022 

 

estas instruções, os aparelhos serão recolhidos e devolvidos somente aos pais ou responsáveis pelo aluno. 

     * O direito dos pais ou responsáveis de comunicar-se com seus filhos em casos de urgência é assegurado 
pelo telefone fixo institucional.  

   Pedimos a atenção especial dos pais com relação a este item, já que as novas tecnologias permitem aos 
alunos novas formas de comunicação das quais ainda não possuem maturidade para utilizar adequadamente. 
Os pais devem orientar os alunos a não levarem estes aparelhos para a escola ou não utilizá-los no recinto 
escolar, caso não seja por orientação de um adulto professor. 
 

Redes Sociais 

Considerando que o mau uso das Redes Sociais (Facebook, 
twiter etc...) atinge diretamente a rotina escolar através de possíveis 
conflitos decorrentes dessas ações, a escola reserva-se o direito de 
intervir, agir e acionar aqueles que as utilizarem de maneira 
inadequada, comprometendo a imagem moral de instituição e de seus 
alunos. 

Uniforme 

Por uma questão de segurança e uniformidade dos alunos, o uso do uniforme é obrigatório em todos 
os períodos de permanência do aluno nas dependências do colégio (uniforme de verão e de inverno).  Ao 
aluno que não estiver devidamente uniformizado não será permitida a entrada nas dependências do colégio.      

  Obs.: Só haverá tolerância a essa norma, com comunicação prévia do responsável pelo aluno. 
Importante: 
 As peças não são produzidas sob medida. A modelagem é padrão e ajustes devem ser feitos em costureiras 
particulares. 
Os modelos não podem ser alterados.  

 

1o ao 5o ano:   Calça, bermuda ou saia marrom e blusa branca.    
                        Agasalho: marrom ou marfim.  
 

6o ao 9o ano:           Blusa branca com cinza em malha de algodão.  

                               Calça JEANS azul escuro (sem rasgos e enfeites), bermuda tactel cinza ou cotton. 

                               Agasalho em moletom cinza mescla. 

       

     

Ensino Médio:  Calça jeans azul escuro (não deve ter rasgos e nem enfeites)      

                        Blusa de malha de algodão mescla escura.    

                        Agasalho em moletom cinza mescla. 

 

CALÇADOS PARA TODOS OS ALUNOS É O TÊNIS.   É indicado o tênis todo preto, com solado 

emborrachado ou em gel. Não é permitido o uso de sapatilhas e calçados abertos. 

O uniforme é de uso exclusivo da escola, utilizando o emblema em todas as peças. Sendo proibido 

alterar o modelo proposto pela escola. O uso do uniforme completo é obrigatório. A venda é feita no 

Badulack’s.  

 

Educação Física - Obrigatório o uso aos alunos do 6º ao 9º ano do Fundamental e Ensino Médio e 

deve ser usado somente nas aulas de Educação Física. O aluno deve vir à aula com o uniforme regular e 

trazer a roupa para ser trocada. 

  Camisa branca - Short  e cotton – Tênis com solado de borracha. 
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OBS.: Todo material e uniforme dos alunos deve ter a identificação com o nome e turma. Os materiais e 
uniformes perdidos serão encaminhados para a portaria da escola. A escola não se responsabiliza por 
materiais, uniformes ou objetos pessoais perdidos na escola. 
  

Comportamento e cumprimento dos deveres em sala de aula:  

O aluno deverá: 

a) Aguardar na sala a troca de professores (sem intervalo entre as aulas);  
b) Colaborar e cuidar para que a sala de aula e outras dependências escolares sejam mantidas limpas 

e em ordem. Ocorrendo desordem na sala de aula, os alunos envolvidos serão convidados juntamente com 
o professor ou outro funcionário a organizar o ambiente;  

c) Ter todo o material didático, para garantir as condições necessárias para o bom desenvolvimento 

das aulas;  

d) Ter uma participação ativa nas aulas: ouvir o professor com atenção, anotar e expor suas dúvidas. 

Exercícios, trabalhos, pesquisa, objetivam o melhor desempenho do aluno e é obrigatório o 

cumprimento de tais tarefas;  

e) Aproveitar o tempo da aula destinado para realização de exercícios e trabalhos para esclarecer 

suas dúvidas com o professor;  

f) Quando faltar, informar-se sobre conteúdo, tarefas dadas, data de provas, entrega de trabalhos, 

etc... 

g) Pesquisas reproduzidas fielmente (cópias da Internet) ou feitas por terceiros, não serão 

reconhecidas como válidas;  

h) Promover vendas, rifas e subscrições, usando o nome da escola, salvo quando houver autorização 

da direção. 

Ações não permitidas aos alunos. O aluno NÃO poderá: 

a) Utilizar equipamentos eletrônicos dentro da sala de aula, tais como: celular, máquina fotográfica, 

jogos etc...  

b) Usar boné, gorro, lenço ou capuz dentro da escola;  

c) Comer e beber durante as aulas;  

d) Entrar ou sair da sala de aula sem a permissão do professor;  

e) Ausentar-se do colégio sem autorização da coordenação;  

f) Entrar em recintos na escola, que não seja a sala de aula, sem autorização;  

g) Fumar, usar, ou promover o uso de qualquer tipo de drogas e/ou bebidas alcoólicas no colégio ou 

em suas imediações;  

h) Promover ou participar de jogos de azar (baralho, carteado, truco etc.) nas salas de aula e outras 

dependências do colégio;  

i) Manifestação de namoro como beijar, sentar no colo, entre outras, não cabíveis no ambiente 

escolar;  

j)   Incentivar ou participar de brigas dentro ou nas proximidades da escola.  

k) Portar ou fazer uso de quaisquer objetos que ameace a integridade física do próprio aluno ou de 

terceiros. (objetos cortantes, canetas laser e brinquedos que imitem arma de fogo) 

l) Praticar qualquer tipo de bullying ou ciberbullyng; 

m)    É proibido fazer gravações de qualquer natureza, principalmente em sala de aula, sem prévia 

autorização da escola; 

n)  Desrespeitar funcionário, professor, aluno (a) ou qualquer outra pessoa da escola; 
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o) Danificar mobiliário ou instalações da escola. Nestes casos, será cobrado o ressarcimento dos 

prejuízos, sendo aplicado ao aluno(a) infrator as sanções disciplinares cabíveis; 

p) Portar ou estimular porte de material pornográfico ou preconceituoso; 

q) Distribuir folhetos ou impressos de qualquer natureza, sem prévia autorização da Escola; 

Quando houver a insistência em trazer para a escola aparelhos eletrônicos e objetos de valor, tais 
como: câmeras, tablets, celular, bicicletas, etc. Fica estabelecido que a escola não se responsabiliza pelo 
extravio ou danos causados aos mesmos.  Fica aos responsáveis a incumbência de verificar o que o aluno 
traz para a escola e orientá-lo. 

Medidas Sócio-Educativas 

No caso de infração cometida pelo aluno e conforme a gravidade da falta será adotada, às seguintes 
medidas:  
 
a) Aconselhamento;  

b) Notificação; 

c) Advertência;  

d) Convocação do responsável;  

e) Suspensão das aulas por 1 dia;  

f)    Suspensão das aulas por 2 dias; 

g) Assinatura do termo de compromisso pelo 

responsável e aluno;  

h) Transferência.  

Os alunos que não cumprirem as normas disciplinares, não terão o direito de participar de excursões 
de lazer e das atividades esportivas da escola. 

 IMPORTANTE!  
 

Alunos que infringirem as normas, através de agressões físicas, não receberá o direito aos itens a, b e 
c; automaticamente o aluno será suspenso e seu responsável convocado à escola. 

Os casos graves serão imediatamente analisados pelo conselho disciplinar, constituído pela direção da 
escola, pelo diretor pedagógico, coordenador e orientador educacional.  

Após a apuração da(s) faltas imputadas ao aluno, o responsável e o aluno serão convocados a 
comparecer à Escola para serem ouvidos, garantindo assim o amplo direito de defesa das partes. Caso 
necessário, o conselho tutelar será informado. 

Esgotadas todas as possibilidades de adaptação do aluno ao regime escolar se dará a transferência 
objetivando a melhoria do desenvolvimento do aluno e a garantia da sua segurança e de outros, 
resguardando assim o direito de todos. 

Alertamos que todo cuidado seja tomado em relação às advertências e suspensões, pois elas trazem 
consequências desagradáveis para todos. 
 

 
DIREITOS E DEVERES CAMINHAM JUNTOS.   

VAMOS PRATICÁ-LOS. 

 

Cuidados Médicos 

A escola não contará com profissional da área médica, por isso é indispensável que os pais atentem para 

alguns pontos: 
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Não nos responsabilizamos pelo não atendimento a pedidos verbais. 

a) Para ministrar qualquer medicamento é preciso um registro escrito, com a especificação da 

dosagem e horário, assinado pelos responsáveis e com uma cópia da receita médica; 

b) A professora da sala ou a direção supervisionará a medicação. Nenhum aluno poderá tomar 

qualquer medicamento sozinho; 

c) Os alunos doentes ou indispostos não devem ser trazidos à escola. Em caso de doença contagiosa, o 

aluno só poderá voltar a participar das atividades escolares mediante atestado médico comprovando 

seu perfeito restabelecimento;                                                                                                                                                    

d) Em caso de acidente, procurar-se-á prestar os primeiros socorros, contatar os pais ou responsáveis, 

e caso seja necessário encaminhar para rede de saúde pública mais próxima.   

As regras deste manual são amplamente divulgadas, além deste manual, em nosso site:  
www.colegiobonfim.com.br. 

 
 

ACOMPANHE SEMPRE OS MATERIAIS E COMUNICADOS  QUE A ESCOLA ENVIA 

ATRAVÉS DO ALUNO. 

                                                      

 
ESCOLA + FAMÍLIA 

                                   SUCESSO GARANTIDO! 
 
 

 

http://www.colegiobonfim.com.br/

