
Manual do Aluno -2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

      MANUAL DO ALUNO E FAMÍLIA 
 

             2022 



Manual do Aluno -2022 

2 
 

 

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 

 
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.
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Proposta Educativa 

 
Reconhecendo a importância das experiências vivenciadas na primeira infância e acreditando ser a 

educação um direito da criança, o Castelinho do Colégio Bonfim, formula seu projeto político-pedagógico 

voltado para o atendimento das necessidades básicas de educação, afeto e socialização, numa ação 

complementar à educação familiar e da comunidade. 

 

A Educação Infantil do Bonfim pretende formar pessoas capazes de pensar e agir como seres 

históricos que tenham consciência de sua importância no processo de transformação de si mesma e do 

mundo, ou seja, cidadãos curiosos, criativos, críticos, afetivos, autoconfiantes, sociáveis, responsáveis, 

autônomos e éticos.  

 

Em nosso Castelinho os alunos são atendidos por uma equipe multidisciplinar, composta por: 

Coordenadores, Orientador, Professores de Classe, Professores Auxiliares (são professores por formação e 

exercem a função de auxiliar).   

 
Os grupos são divididos em: 
 

2ª FASE 3ª FASE 4ª FASE 5ª FASE 1ª ANO 2ª ANO 
2 anos completos 
OU vai fazer até 
31 MARÇO 2022 

3 anos completos 
OU vai fazer até 
31 MARÇO 2022 

4 anos completos 
OU vai fazer até 
31 MARÇO 2022 

5 anos completos 
OU vai fazer até 
31 MARÇO 2022 

6 anos completos 
OU vai fazer até 
31 MARÇO 2022 

Alunos aprovados 
no 1º. Ano do 
Fundamental 

 
Como é previsto em Lei (Resolução Nº 1/CME/2015), a idade para cursar o 1º ano do Ensino 

Fundamental é de 6 anos completos, até 31 de março do ano de ingresso a série/ano.  
 

Concepção de Desenvolvimento Infantil 
 
A criança é um ser social e histórico, que faz parte de uma organização familiar inserida em uma 

sociedade caracterizada por uma determinada cultura. Tem na família, biológica ou não, um ponto de 
referência fundamental.  As crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como seres que 
sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. 

 
Através das interações que estabelecem com as pessoas e com o meio que as circundam, revelam o 

seu esforço para compreender o mundo em que vivem e por meio das brincadeiras revelam as condições de 
vida a que estão submetidas, seus anseios e desejos. 

 
O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de 

criação, significação e ressignificação. 
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Início das aulas de 2022: Semana de 01 a 08 de fevereiro 

Esse ano faremos o início 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 Político Pedagógico de 2021 e 
esclarecendo possíveis dúvidas. 

 

SÉRIES 1ª. REUNIÃO DE PAIS INICÍO DAS AULAS 

2º Ano do Ensino Fundamental 27/01/2022 às 08h ou 13h 01 de fevereiro às 07:40 ou 12:40h 

1º Ano do Ensino Fundamental 28/01/2022 às 08h ou 13h 01 de fevereiro às 07:40 ou 12:40h 

5ª fase da Educação Infantil     28/01/2022 às 11h ou 16h 02 de fevereiro às 07:50h ou 12:50h 

4ª fase da Educação Infantil 28/01/2022 às 09:30h ou 14:30 03 de fevereiro às 07:50h ou 12:50h 
3ª fase da Educação Infantil 04/02/2022 às 08h ou 14h 07 de fevereiro às 07:50h ou 12:50h 
2ª fase da Educação Infantil 04/02/2022 às 13h 08 de fevereiro às 12:50h 

 

 
HORÁRIO DAS AULAS 

Para desenvolvermos plenamente nossa proposta é fundamental contarmos com a participação e  
colaboração no cumprimento dos horários abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A ADAPTAÇÃO  
 

A chegada à escola é vivenciada de diversas maneiras por alunos e famílias. Assim, a adaptação é 
também um processo único e individual, pois depende em grande parte da forma como se lida com a 
novidade e o diferente, a separação de pais e filhos e as experiências escolares anteriores. 

 

Oferecemos aos alunos da Educação Infantil um período de adaptação, onde pais ou responsáveis 
devem estar acompanhando a criança. Segue quadro indicativo:  

 

               1o Turno 

 
MANHÃ 

 
Entrada 
Portão abre às 7:30 

 
Saída 
Aguardar portão externo  

· Ens. Fund. (1º e 2º ano)   7:40 11:50h 

· 4ª e 5ª fase 

· 2ª e 3ª fase 

  7:50 

               7:50 

11:45h 

             11:45h 

 2o Turno 

TARDE Entrada 

Portão abre às 12:30 

Saída 

Aguardar portão externo      

· Ens. Fund. (2º ano) 12:40 16:50h 

· Ens. Fund. (1º ano) 12:40                            16:50h 

· 4ª e 5ª fase 

· 2ª e 3ª fase 

  12:50  

12:50   

                         16:45h 

                         16:45h 



Manual do Aluno -2022 

5 
 

 

 

2ª fase 1 semana em meio período, acompanhado do responsável. 

3ª fase 3 dias em meio período, acompanhado do responsável. 

No 1º dia, o responsável pode permanecer no próprio espaço da Educação Infantil, acompanhando 
de perto a criança. No 2º dia, pedimos que o responsável permaneça na Escola, preferencialmente no 
espaço brinquedão ou na entrada. 

Após esses dias, se ainda houver necessidade da presença do responsável, uma adaptação 
diferenciada será organizada individualmente com a Professora da turma e a família. 

 

4ª e 5ª fase  1 dia meio período, acompanhado do responsável. 

 

1º e 2º ano do Ensino 
Fundamental 

Horário normal do turno. 

 

 

Estabelecemos um tempo a cada idade / turma, mas caso a criança necessite de período maior para se 
adaptar ao novo ambiente, será pedido ao familiar tolerância ao tempo que foi determinado. 

 

Recomendações importantes para facilitar a Adaptação 

1. Antes de vir para a Escola 

o Converse com seu filho ou sua filha sobre a nova escola ou a volta à escola, a professora e a fase 
de adaptação. 

o Organize o lanche e a mochila com ele/ela. 

o Caso seja necessário, escolha com seu filho ou sua filha um objeto que lhe dê a sensação de 
segurança – uma boneca, um bicho de pelúcia ou outro objeto do qual a criança goste especialmente. 
Limite-se a um único objeto e identifique-o com o nome da criança. Lembre-se que este objeto só será 
necessário durante o período de adaptação. 

o O seu filho ou a sua filha vivenciará o momento da chegada à nova escola 
do seu jeito, um jeito único e pessoal. Portanto, evite comparações com outras 
crianças, e respeite o processo da forma mais tranquila que puder. 

2. Ao chegar a escola 

o Não haverá filas na entrada. Ao chegar os alunos serão direcionados diretamente as salas de aula 
onde a professora já estará o aguardando. 

o Contato com a professora, para assuntos que demandam uma conversa mais demorada, pode 
ser agendada uma reunião dentro dos horários disponíveis. A equipe de Coordenação do Castelinho 
poderá recebê-los e repassarão quaisquer informações sobre seu filho ou sua filha para a professora. 
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o A sala de aula é o espaço dos alunos e das professoras, e a criança precisa entender essa 
situação. Por isso, pedimos aos pais que evitem entrar e permanecer na sala, mesmo que sejam solicitados 
pelos filhos. 

 
Observações importantes: 

 

Horário da Secretaria 

2a a 6a feira: 07:00h às 18:00h 

Sábado: 08:00h às 12:00h 

 
Horário do Atendimento – Cursos Livres 

2a a 6a feira: 08:00h às 18:00h 

Sábado: 08:00h às 12:00h 

 

 

 

 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. 

 

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*(2º. Ano Fundamental), 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 
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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. 
 

 Pagamento das Mensalidades
 

Os carnês serão preparados e poderão ser retirados na secretaria da escola. O NÃO recebimento 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
 

Todos os alunos devem possuir a identidade escolar. Ela é oferecida sem cobrança de taxas 

adicionais.  

 

 Sistema de Consulta na Internet
 

O Colégio Bonfim dispõe de um moderno sistema de consulta de boletim e ocorrências pela internet. 

Para utilizar, acesse diretamente a plataforma digital www.mhund.com.br. 

 

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 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. 

TODOS OS ALUNOS ESTÃO COBERTOS 

SEM CUSTO ADICIONAL NA MENSALIDADE! 
 

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

 
 

 

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. 
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 PLATAFORMA EAD SAE+C MHUND 

 
Nesse ambiente virtual EAD, exclusivo e seguro, o aluno e seu responsável, 

terão acesso ao planejamento das aulas, com tarefas, aulas, avaliações, videos 
... ferramenta que irá auxiliar o estudo do aluno fora do ambiente escolar. 

 

 

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. 

 

 A HORA DO LANCHE 

 

A hora do lanche é um momento de alegria e de confraternização com os amigos. Além disso, é um 
momento oportuno para que a criança adquira hábitos alimentares saudáveis. Dessa forma, sugerimos 
que os responsáveis cuidem da composição de um cardápio variado e nutritivo: frutas, sanduíches de pão 
integral com queijo ou geleia, barras de cereais, iogurtes, bolos e biscoitos caseiros. 

 

Alguns lembretes importantes: 

 

o Temos uma geladeira para guardar os sucos. A criança é responsável por colocar a garrafinha na 
bandeja que vai para a geladeira, somente nas turmas da 2ª fase, essa será uma tarefa da auxiliar da 
professora.  Assim sendo, ela deve ser diariamente informada a respeito do seu lanche pela família. Os 
sucos, iogurtes e outros devem sempre estar identificados para facilitar na hora do lanche. 

o Favor não mandar: chicletes, balas, chocolates, guloseimas em geral. 

 

A utilização da cantina 

O Castelinho possui uma Cantina, justamente para facilitar e pensar na 
alimentação saudável das crianças. O cardápio é alterado regularmente, com 
aviso prévio, para que possa atender melhor as necessidades das crianças e 
evitar que sejam ministrados sempre os mesmos lanches. Os lanches são 
através de pacotes de 5, 10, 20, 40 lanches, com desconto, e são pagos na 
secretaria do Colégio Bonfim. 

 O cardápio será enviado na 2ª. Semana de aula,  após adaptação dos 
alunos à rotina escolar. 

  

 FILTROS 

É importante que a criança traga todo dia um copo de plástico para poder beber água dos filtros 
disponíveis. O copo deve ter a identificação nominal e ficará sob a responsabilidade da própria criança, que 
deve guardá-lo ao final do dia para levá-lo de volta para casa. A Professora de Classe supervisionará essa 
rotina. 
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 SUPERVISÃO DO BANHEIRO 

Todas as crianças são estimuladas a cuidarem da própria higiene: usar o vaso adequadamente, jogar 
o papel higiênico na lixeira, dar a descarga, lavar as mãos, são hábitos que são acompanhados 
atentamente pelas auxiliares e professoras, especialmente no início do ano letivo. Aos poucos, espera-se 
que a criança desenvolva autonomia em relação ao uso do banheiro. Neste sentido, este estímulo deve 
necessariamente vir também de casa. 

 

Observação: Caso necessário, as crianças são acompanhadas e recebem ajuda da auxiliar de 
professora na hora de ir ao banheiro. 

 

 

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 PEDAGÓGICOS 

O trabalho com projetos em sala de aula amplia nossas possibilidades de construção de 
conhecimento de forma mais global, tendo como eixo a aprendizagem significativa. 

Possibilita ainda, o diálogo com a realidade dos alunos ampliando seus conhecimentos em suas 
diversas áreas, além de fomentar a perspectiva de trabalho coletivo entre professores, alunos e 
comunidade escolar. 

Importante: As datas dos projetos constam no calendário escolar, quando há necessidade de 
integração com a família, segue pela agenda do aluno o convite com a hora e data.  

1. Projetos internos / datas comemorativas  

O Brasil possui uma pluralidade de valores culturais, religiosos e econômicos, e isso se reflete no 
calendário nacional que possui uma série de datas comemorativas como homenagem.  

O uso dessas datas comemorativas no ensino infantil como base para o planejamento de 
atividades pedagógicas é muito difundido. O Castelinho do Bonfim tem como preocupação trazer o tema 
para reflexão, se há um verdadeiro sentido na utilização da data como ferramenta pedagógica. 

Antes de incluir qualquer atividade que aborde uma data comemorativa, além da reflexão sobre a 
relevância da atividade no desenvolvimento infantil, temos a preocupação com o respeito as diversidades 
culturais e religiosas dos alunos.  

 Nos projetos internos as atividades que são realizadas com as crianças, são expostas na entrada da 
escola, para que os familiares e comunidade possam apreciar.  
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2. Projetos de Homenagem aos familiares 

 Existem no mundo diferentes famílias; família grande, família pequena… família com pai, mãe e 
filhos, família com pai e filhos, família com mãe e filhos, família com dois pais ou duas mães, família em 
que os avós são os pais, família de sangue e família de coração. 

A família é feita de laços para durar. Não importa se é família de sangue ou de coração. O 
importante é que exista amor. As famílias de verdade são formadas por pessoas unidas, que se apoiam 
incondicionalmente, que querem o bem do outro.  

Homenagear integrantes da família é uma tradição de nossa cultura, por isso, propomos as 
festividades, sempre com a intenção da comunidade escolar/família homenagear aquele representante 
que está sendo exaltado. 

Por isso, pedimos que sempre venha um representante da família. 

3. Projeto Sustentabilidade  

Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais, 
como desperdício de água e poluição sensibilizando-os sobre a importância da preservação do Meio 
Ambiente, identificando as situações que causam danos à ecossistema como: poluição, desmatamento, 
queimadas, extinção de animais e outros estimulando assim o amor pela conservação da natureza. 

Os alunos serão estimulados a prática, desenvolvendo o hábito de preservar e cuidar do planeta. 
Cada turma tem um projeto específico a desenvolver, que será divulgado no primeiro encontro de pais 
com a escola. 

4. Projeto Leitura  

Educação Infantil: “Conta Outra vez?” 

Ensino Fundamental: “Livro Viajante” 

Sobre a leitura desde a primeira idade, é praticamente uma unanimidade entre professores e 
pesquisadores de que os benefícios de estimular a criança a criar um hábito de leitura desde cedo 
impactam no seu desenvolvimento de tal forma que pela vida inteira ela vai colher os frutos dessa 
semente.  

Por conta disso, é fundamental estimular a criança a pegar gosto pelos livros. A leitura desenvolve 
na criança a criatividade e a imaginação, ampliando a bagagem cultural que, em muitos casos, vai 
acompanhá-la pelo resto da vida. O que é completamente diferente de tornar isso uma obrigação para 
elas. 

Cada professora é incentivada a construir o cantinho da leitura em sala de aula, e nele desenvolver 
seu projeto de leitura anual. O projeto do ano é divulgado pela agenda do aluno, como também, seu 
desenvolvimento.  

 

 EVENTOS EDUCACIONAIS  

 Festa Junina  
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Integrar comunidade escolar em uma festividade que desenvolva o espírito de solidariedade, 
proporcionando interação e o fortalecimento da cultura popular brasileira.  

 Chegada da Primavera / Projeto Literário 

É tradição do Bonfim comemorar a chegada da Primavera e o aniversário da Escola. No Castelinho, 
a proposta do evento é envolver a comunidade escolar no Projeto Valores e expor aos familiares o Projeto 
Literário. 

 Mostra do Final de Ano / Confraternização 

A proposta é confraternizar com os amigos e família a finalização de mais um ano escolar, como 
também, levar a conhecimento os projetos escolares do ano. 

 

 DIA DO BRINQUEDO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Toda sexta-feira é dia do brinquedo, para a Educação Infantil, nesse dia as crianças podem trazer o 
seu brinquedo preferido para a escola. Lembramos que os brinquedos serão compartilhados e 
manuseados pelas outras crianças. Por isso, sugerimos que as crianças não tragam brinquedos cujas peças 
sejam muito pequenas, brinquedos frágeis ou brinquedos de um tamanho inapropriado para a criança 
carregar. Armas e espadas, videogames portáteis, tablets, notebooks, celulares e outros jogos 
eletrônicos não são permitidos. 

Os Brinquedos devem estar devidamente etiquetados com o nome do aluno e turma. Brinquedos 
sem nome não serão permitidos. A professora deverá escrever o nome (se autorizada pelo responsável) ou 
guardar o mesmo na bolsa. 

 

 ANIVERSÁRIOS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Comemorar o aniversário na escola é muito divertido!  E fica ainda melhor quando feito 
de forma participativa, envolvendo os colegas na construção das guloseimas para a festa. As 
crianças vão enrolar os docinhos, colocar cobertura no bolo, fazer a decoração da festa, etc. 
Fazer com que os alunos aniversariantes se sintam homenageados pelos colegas e ao 
mesmo tempo tenham uma experiência nova de aprendizado baseada na colaboração 
entre as crianças ao desenvolver as tarefas.  

o Os aniversários são comemorados mensalmente e coletivamente; 

o A família pode participar da comemoração do aniversário, mas somente com a representação 
de 2 membros da família; 

o Não deverão ser enviados convites nem lembrancinhas para a comemoração na Escola; 

o Convites para festas fora da Escola somente serão distribuídos pela Professora de Classe se 
forem para todos os alunos do grupo; 

o Não são permitidas festas individuais de aniversário; 

o As fotos da festa estarão disponíveis no site. As crianças e/ou nenhuma outra pessoa está 
autorizada a tirar fotos desse evento; 

o Os responsáveis que comparecerem, poderão fotografar apenas com sua criança. 
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 SAÍDAS PEDAGÓGICAS / Conexão Mundo   (aulas em campo e excursões) 

Os passeios e as visitas são organizados de acordo com os projetos que 
estão sendo desenvolvidos no grupo. São partes integrantes do trabalho 
desenvolvido na educação, sendo importante à participação de todas as 
crianças.  

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.   

A proposta é que no decorrer do ano todos os alunos possam usufruir 
de uma aula de campo, que tem a finalidade de complementar o trabalho que está sendo desenvolvido 
pelo professor.  

 

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; 

 

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 de educar as crianças, os encontros acontecem conforme 

indicação no calendário. 

5. Estaremos à disposição para atendê-los por telefone ou pessoalmente. Para atendimento pela direção ou 
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equipe técnico-pedagógica, pedimos que ligue com antecedência para agendarmos uma visita. 

6. Whatsapp Institucional:        (21) 98463-0131. 

#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: 

(...) 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. 
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Educação Infantil 
Ensino Fund. I (1º e 2º ano) 

o O eu, o outro e o nós 
o Corpo, gestos e movimentos 
o Traços, sons, cores e formas 
o Escrita, fala, pensamento e 

imaginação 
o Espaço tempo, quantidades, relações 

e transformações 
  

 
Interdisciplinar:  

Cultura e Sociedade 
Informática 

o Port: Sintaxe /ortografia  
o Port: Produção textual  
o Matemática  
o Ciências  
o História  
o Geografia  
o Inglês  
o Educação Física 
 
Interdisciplinar:  
Artes 
Cultura e Sociedade 
Informática 
Educação Financeira 

 

 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

Atividades Periodicidade 

Brinquedão* 2x na semana* 

Banho de Mangueirão* 1x na semana* 

Cozinha experimental 2x no mês 

Cantinho da Sustentabilidade 2x no mês 

Espaço Teatro 1x na semana 

Brinquedoteca 1x na semana 

Informática Educativa 2 x no mês 

 

Os espaços de atividades complementares fazem parte da proposta pedagógica do Castelinho. Os 
conteúdos são desenvolvidos de forma transdisciplinar, utilizando-se desses espaços, permitindo assim, o 
trabalho lúdico e vivencial.  

O Brinquedão e o Banho de Mangueirão serão oferecidos regularmente apenas para a Educação 
Infantil.  As turmas do 1º ao 2º ano utilizarão de acordo com marcação prévia das professoras. 

 

O cronograma de atividades pode sofrer alterações caso necessário. 
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PARCERIA 

O melhor curso de Inglês oferece descontos exclusivos para o 

Castelinho do Bonfim. 

A criança a partir dos 3 anos tem uma incrível capacidade de 

aprender um novo idioma e os benefícios desse aprendizado no futuro 

são enormes. Nessa idade eles começam aprendendo novas palavras e vão acostumando sua 

audição ao novo idioma, sem interferir no processo de alfabetização do português. 

 O CCAA – PEDREIRA irá aplicar sua metodologia exclusiva para a Educação Infantil no 

Castelinho. As crianças poderão estudar Inglês com a metodologia do CCAA, com 

professores treinados pela melhor franquia de inglês, dentro das dependências do 

Castelinho e de forma integrada ao cronograma escolar. 

 CURSOS LIVRES BONFIM 

Incentivar a prática de atividades físicas na infância é muito importante para que o esporte se torne 
algo prazeroso desde cedo e ajude em um crescimento saudável. Além de promover maior 
desenvolvimento motor, a atividade física na infância aumenta o desenvolvimento cognitivo. 

“O esporte trabalha a socialização e a liderança. A criança se desenvolve para o futuro, brincando, 
aprendendo e assimilando melhor os movimentos.” 

Com o objetivo de beneficiar a criança nos aspectos físicos, emocionais e sociais o Colégio Bonfim 
oferece em sua unidade as modalidades de Natação, Ballet, Jazz, Judô, Futsal (a partir de 6 anos) com 
descontos especiais para alunos 

 

 

 

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. 

 

 Avaliação Educação Infantil: 
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Na Educação Infantil, as avaliações são realizadas através de Ficha de Avaliação Semestral, Pasta 
Bimestral e Portfólio. 

A Ficha de Avaliação Semestral contém uma série de itens onde as famílias poderão 
observar o desenvolvimento das crianças, que são organizados por legendas de fácil 
compreensão. Este documento é apresentado aos responsáveis nas reuniões bimestrais.  

A Pasta Bimestral é composta por atividades cotidianas produzidas na sala de aula, ela 
possui uma folha de rosto que traz os conteúdos que foram trabalhados no bimestre, 
através de folhas de exercícios, páginas do livro, cartazes e outros. 

      O Portfólio é composto por atividades e relatórios do desenvolvimento de aprendizagem 
da criança. O portfólio é dividido por bimestre, nas reuniões a família terá o material em 
mãos para observá-lo na escola, e em dezembro a família levará o Portfólio para casa. 

 

   Avaliação Ensino Fundamental – 1º e 2º anos 

No Ensino Fundamental I (1º e 2º anos) a avaliação será bimestral.  

 

Média Bimestral - Ensino Fundamental Anos Iniciais 

O aluno deverá somar até 20 pontos no bimestre, por disciplina, utilizando os seguintes critérios 
para soma dos pontos: 

Prova 1 (7,0) +  Prova 2 (7,0) + Produção Textual e leitura  (2,0)  +  
Atividades  (3,0) + Assiduidade (1,0) = 20 pontos, dividido por 2 = MÉDIA BIMESTRAL 

 

Média de cada Bimestre: Soma dos pontos dividido por 2.  

>>2ª chamada (1º e 2º ano do Ens. Fundamental)  

O aluno que não comparecer a escola nos dias agendados para as provas bimestrais, seu 
responsável deverá requerer na coordenação a segunda chamada, preencher o requerimento e justificar a 
ausência do aluno. Essa prova será realizada nas datas do calendário escolar ou através da agenda do 
aluno (1o e 2º 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 e deverá ser pago na Secretaria do 
Bonfim. 

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. 

 

Correção de Provas 
As avaliações devem ser feitas a lápis no Ensino Fundamental I (1º. ao 5º. Ano). 

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. 
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O coordenador irá procurar o professor para averiguar se realmente houve falha, constatado o erro, a 

nota deve ser modificada pelo professor na secretaria. 
 

 

 
HONRA AO MÉRITO 

 

ALUNOS DESTAQUES (1º ao 5º 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 d e  notas. 

c. DESTAQUE AMIGO: Avaliar o aluno em sua participação nas aulas, analisando seu comportamento e 

sociabilidade aos colegas. Fazer uma eleição em sala para eleger o melhor amigo. 

d. 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. 

 

 

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. 



Manual do Aluno -2022 

19 
 

 

 
(Contrato assinado no qual o colégio detém uma cópia) 

* 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. 

* 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; 

 
Reforço Escolar 
 

         A escola irá disponibilizar um professor para reforço escolar em Língua Portuguesa, a proposta é 

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

com os alunos que necessitam sanar dificuldades e deficiências no aprendizado da leitura e escrita. 

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

que o aluno frequente as aulas, deverá preencher o requerimento. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

Atrasos 

Estabelecer uma rotina é primordial para o bom desenvolvimento da formação de hábitos. Por este 
motivo, pedimos que os horários sejam cumpridos, pois a entrada de uma ou outra criança fora dos 
mesmos interfere na dinâmica de sala, além de deixar seu filho fora de um momento importante para 
todos, que é a organização do dia com as professoras. 

 

Saída 

É preciso que a escola conheça quem virá buscar o aluno(a), portanto este deverá ser apresentado à 
professora. Se precisar que outra pessoa venha a fazer esta tarefa, é necessário que informe/autorize por 
escrito na agenda do aluno(a). 

Para os alunos de condução escolar é importante o responsável sinalizar, via agenda, quando vier 
buscá-lo.  

 

MUITO IMPORTANTE!! 

o É preciso preencher na agenda, logo no 1º dia de aula, os nomes das pessoas autorizadas a 

buscar seu filho. 

o Caso ocorra uma mudança na forma habitual de saída da criança (terceiros ou saídas 

antecipadas), pedimos que os pais comuniquem por bilhete escrito e datado à Professora da Classe, 

através da agenda. Não é feita a liberação via telefone e por terceiros. 

o Toda falta (doença ou viagem) deve ser comunicada. Lembramos que assiduidade e pontualidade 

são importantes para a educação e o bom desenvolvimento da criança. 

  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. 

 
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 

estas instruções, os aparelhos serão recolhidos e devolvidos somente aos pais ou responsáveis pelo aluno. 
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* O direito dos pais ou responsáveis de comunicar-se com seus filhos em casos de urgência é 

assegurado pelo telefone fixo e o whatsApp 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, 

Twitter e 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. 
 

 ROUPAS/UNIFORME E MOCHILAS 

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).   

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.  

Educação Infantil:   Calça, bermuda ou saia tactel vermelha e blusa branca 

                                      Agasalho: vermelho da escola. 

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

 Todo uniforme possui o logotipo da escola. 

 As blusas de eventos não faz parte do uniforme regular. 

 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.  

Obs.: Só haverá tolerância a essa norma, com comunicação prévia do responsável. 

Importante: 

 Enviar diariamente uma muda de roupa completa na mochila, inclusive chinelo para os alunos da 
2ª. e 3ª. fases.  
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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, data de provas, entrega de trabalhos etc ... 

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

h) 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) 

i) Praticar qualquer tipo de bullying ou ciberbullyng; 

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

autorização da escola; 

k) Desrespeitar funcionário, professor, aluno (a) ou qualquer outra pessoa da escola; 

l) Danificar mobiliário ou instalações da escola. Nestes casos, será cobrado o ressarcimento dos 

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

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

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

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

 
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. 
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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: 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. 
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d) Em caso de doença contagiosa do aluno ou familiar, o aluno só poderá voltar a participar das 

atividades escolares mediante atestado médico comprovando seu perfeito restabelecimento; 

e) 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. 

 

ACOMPANHE SEMPRE OS MATERIAIS E COMUNICADOS QUE A ESCOLA 

ENVIA ATRAVÉS DO ALUNO. 

 

 

As regras deste manual são amplamente 
divulgadas, além deste manual, em nosso site: 

www.colegiobonfim.com.br. 
 
 

 

ESCOLA + FAMÍLIA 
SUCESSO GARANTIDO! 

 
 

 
 

 

 

“HÁ ESCOLAS QUE SÃO 

GAIOLAS, HÁ ESCOLAS 

QUE SÃO ASAS.” 

 
 
 
 
 

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

