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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. 
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Valores e Missão do Bonfim 

 

O Colégio Bonfim é uma instituição fundada há 37 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. 

     

  
 

1. Promover a transição entre a escola e o mundo de trabalho, capacitando e especializando 

jovens e adultos com conhecimentos, habilidades e valores para o exercício de atividades 

produtivas. 

 
2. Desenvolver a educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, ciência e tecnologia, conduzindo o aluno ao permanente desenvolvimento para a 

vida produtiva, mantendo os princípios da estética da sensibilidade, da política da igualdade, 

da ética da identidade, da contextualização e da interdisciplinaridade. 

 
3. Estimular o aluno para a busca constante de novos conhecimentos e habilidades, através 

de uma formação contínua, para que possa crescer e participar das mudanças que se 

sucedem no mundo de trabalho.  

 
4. Buscar no cotidiano do curso, a superação da dicotomia do trabalho manual/intelectual, 

através de situações sociais que a explicam e de uma prática pedagógica que possibilite as 

atitudes emancipatórias da humanidade, que estão implícitas nas transformações 

tecnológicas. 

 
5. Promover o ensino respeitando os princípios da ética e da integridade humana, estimulando 

o aluno no desenvolvimento do senso crítico, da cooperação, da iniciativa, da liderança e do 

espírito empreendedor, reconhecendo seu papel na sociedade em que vive. 

 
6. Levar o aluno a compreender as transformações tecnológicas e organizacionais do setor 

produtivo e do mundo do trabalho como um amplo processo de mudanças, que se situa em 

meio às relações do homem com o homem e do homem com a sociedade. 

 
7. Proporcionar a formação e especialização de profissionais aptos a exercerem atividades 

específicas da área profissional dos cursos. 
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SEJAM BEM-VINDOS! 
 O BONFIM orgulha-se de ser a escola escolhida para sua formação 

Profissionalizante.  

 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.  

    A formação técnica de nível médio está sendo muito requisitada, por 
empresas públicas e privadas, aumentando a valorização desse profissional no 
mercado de trabalho. 

 Os cursos técnicos do Colégio Bonfim, tem duração média de 2 a 3 anos, e 
promovem a habilitação técnica de nível médio, levando o aluno a desenvolver 
competências e adquirir conhecimentos de maior abrangência e profundidade 
técnica, formando um profissional para o mercado de trabalho. 

 Ao término do curso, o aluno concluinte do Ensino Médio recebe um diploma 
de técnico, reconhecido pelo Ministério de Educação e com possibilidade de 
validação pelos conselhos profissionais. 

 Sinta-se em família no BONFIM! 

Direção Administrativa e Pedagógica. 
 

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. 

 

FUNCIONAMENTO ACADÊMICO 

 

 

Horário da Secretaria  

 2a a 6a feira: 07:00h 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 (concluintes a partir de 2016) 

        - Certificado simples          7 dias   

 

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

▪ 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 
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ou pedido de transferência. 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. 

 

➢  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; o boleto 

também encontra-se disponível na caixa de entrada do e-mail do responsável financeiro. 

 

Reunião de pais, mestres e alunos maiores de 18 anos 

 

Sábado 05/02/2022 9h no auditório do colégio Bonfim 

Início das aulas 08/02 13h50 às 16:30 

 

 
Seguro Escolar  

É obrigatório para todos os cursos. O seguro escolar cobre qualquer tipo de acidente dentro ou fora 
da escola. Para usar o serviço não é necessária a apresentação da carteirinha, basta ter o número 
do 0800 do serviço e ligar. Este número é divulgado no informativo que é entregue no ato da adesão 
ao seguro. 

 

Horário das Aulas e Disciplinas  

 

 É divulgado aos alunos no primeiro dia de aulas e anexado aos murais de sala. 
 

NORMAS OPERACIONAIS: 
 

- PARA BOA CONVIVÊNCIA ESCOLAR, NÃO É PERMITIDO: 
... ao aluno:  
✓ Usar boné, gorro, lenço ou capuz dentro da sala de aula;  

✓ Comer, beber, chupar pirulitos durante as aulas;  

✓ Entrar ou sair da sala de aula sem a permissão do professor;  
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✓ Ausentar-se do colégio sem autorização da coordenação.  

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

✓ Fumar nas dependências e na frente do colégio;  

✓ Usar ou promover o uso de qualquer tipo de drogas e/ou bebidas alcoólicas no colégio ou em suas 

imediações;  

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

dependências do colégio;  

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

escolar.  

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

terceiros; 

✓ Utilizar equipamentos eletrônicos, tais como: celular, máquina fotográfica, reprodutores de 

música e jogos, sem autorização do professor. 
 

OBS.: Toda quebra ou estrago ocorrido nas instalações e equipamentos, deve ser ressarcido 
pelo responsável do autor do dano, pois se trata de um ato infracional. 

 

Horário dos Cursos 

 

Enfermagem 2 dias / 3ª. e 5ª. feira 

Enfermagem 1 dia /sábado 8:30 às 12h  

Administração 1 dia / 3ª, 5ª. ou 6ª. feira 

Informática  1 dia / 3ª, 5ª. ou 6ª. feira 

 

Duração dos cursos 

 

Enfermagem: 2 anos, divididos em 4 períodos 

Informática: 3 anos, divididos em 3 módulos de 6 períodos 

Administração: 3 anos, divididos em 3 módulos de 6 períodos 

 

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

 
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.  
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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).  

  

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.  Ao aluno que não estiver devidamente uniformizado não será permitida a 
entrada nas dependências do colégio.  

. Camisa do Curso ou Ensino Médio ou técnico do Bonfim desde o 1º dia de aula. 

. Calça jeans sem rasgos (proibida entrada com roupas diferentes ao estipulado) 

. Tênis ou sapato fechado 

❖ No caso do curso de enfermagem calça branca, o jaleco e tênis branco com solado 
emborrachado em dias de aula prática, eventos, visitas e estágios. 

  Obs.: Só haverá tolerância a essa norma, com comunicação prévia do responsável pelo 
aluno. Em caso de reincidência o aluno sofrerá penalidades e estará sujeito a não assistir 
aula. 

 

Livros, Apostilas e materiais individuais 

  O material didático para o aluno é ferramenta primordial para concretizar o projeto pedagógico 

da escola. Os professores indicam livros ou apostilas para suporte aos alunos, que servem como 

Manual para os profissionais técnicos, e assim, utilizando-os em toda vida profissional. Alguns 

materiais deverão ser impressos pelo aluno assim que disponibilizados pela coordenação. 

Materiais descartáveis de uso pessoal serão pedidos durante o curso 

Avisos, Datas de provas e Eventos 

Estarão nos murais e na página www.colegiobonfim.com.br no espaço Cursos técnicos.  

É responsabilidade do aluno conferir e acompanhar. 

 

PLATAFORMA 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, vídeos ... 

ferramenta que irá auxiliar o estudo do aluno fora do ambiente escolar.  

 

Como acessar a plataforma SAE+C Mhund ?    

 

Site: www.mhund.com.br  

Código de acesso: 14680 

Login:  E-MAIL pessoal do aluno ou responsável e SENHA que foram utilizados para cadastro na 

plataforma no ano anterior.  

 

Aos alunos novos solicitamos que sigam o passo a passo para cadastro, ele foi enviado no grupo 
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comunicação. Caso não tenha conseguido, não se preocupe, faremos junto com os alunos na 1ª. 

Semana de aula.    

 

Para esclarecer dúvidas entre em contato com o WhatsApp (21) 98463-0131 ou pelos 

telefones (21) 2664-1075/1598, AGENDE HORÁRIO COM A COORDENAÇÃO.  

 

Colação de Grau | Formatura 
           
        O aluno deverá apresentar Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) ao final, para assim, 
realizar a Colação de Grau em Profissional Técnico obrigatório. 

Caberá à Escola, sob a responsabilidade do Diretor, assegurar a legalidade, a regularidade e 

autenticidade da vida escolar dos alunos, nos termos do Regimento Escolar. 

       Será conferido Diploma de Técnico de Enfermagem de Nível Médio ao aluno concluinte 

desde que cumpra integralmente o estágio de aprendizagem e apresente o diploma de conclusão 

do Ensino Médio. 

              

Observação: o aluno que concluir o conjunto dos componentes curriculares correspondentes 

à Habilitação Profissional, sem ter concluído o Ensino Médio, deve ser informado, 

antecipadamente, que receberá seu diploma de Técnico somente após comprovar a 

conclusão deste nível de ensino.  

 

❖ FEIRA DE EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA 

 

       A missão dos cursos profissionalizantes é buscar a qualificação pessoal e técnico profissional 

de jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho através do ensino de qualidade e 

comprometimento de nossos colaboradores. 

      O evento tem por proposta envolver os futuros profissionais em pesquisas e práticas que irão 

trazer o conhecimento das áreas de atuação profissionalizante, além dos conhecimentos da 

atualidade do mercado de trabalho, os alunos trabalham em equipe dedicando-se a um tema, cuja 

a culminância se dá com a exposição do assunto no dia da feira. A participação do futuro 

profissional é obrigatória. 

 

❖ AÇÃO SOCIAL 
 
É um evento escolar que tem por objetivo promover a participação cooperativa e solidária entre 

alunos, professores e a comunidade. A participação nos projetos tem caráter avaliativo e prático 
sendo obrigatória a participação. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

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

 No final de cada bimestre, o aluno deverá alcançar a média 5,0 em cada disciplina. Essa nota 
estará registrada no boletim do aproveitamento escolar e entregue ao aluno todo final de bimestre, 
conforme datas indicadas no calendário escolar. 

 

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

Prova 1 (8,0) + Prova 2 Prática (8,0) + Atividades Práticas/Teóricas (4,0) 

 
Média de cada Bimestre= Soma dos pontos dividido por 2. O aluno deverá alcançar, no mínimo, a 

média 5,0 em cada disciplina. 
 
 
Observação: As provas teóricas e práticas são marcadas no calendário escolar por 
bimestres e tentamos fazer o possível para que datas não coincidam com as do ensino 
médio da escola regular.  
Mas infelizmente não é sempre possível devido nossos cursos serem semestrais. 
Lembramos que neste momento estamos preparando nossos alunos para vida 
acadêmica e mercado de trabalho e nem sempre será fácil. 
 
 
Estudos de Recuperação Paralela 
 
 >> Avaliações:  Ao entregar a avaliação corrigida, o professor fará a correção da prova em 
sala, tirando as dúvidas. 
      
   >> Recuperação final: O aluno que não alcançar a média igual ou superior a 5,0 (por 
disciplina), deverá realizar recuperação final. A prova valerá 10 pontos. O aluno deverá obter no 
mínimo 5,0, para ser aprovado. Os conteúdos que serão abordados nessa avaliação serão 
referentes ao conteúdo semestral da disciplina. 

 Será promovido ao término do curso o aluno que obtiver média final de 5,0 a 10 e frequência 
mínima de 75% do total de horas de efetivo trabalho educacional. As provas de recuperação 
acontecerão aos sábados. 
        
Atenção!   
Em hipótese alguma haverá 2ª chamada da prova de recuperação  

 
Se o aluno não obtiver 5,0 na media final, em mais de duas disciplinas, ele ficará com o status 

REPROVADO no período/módulo e deverá cursá-lo posteriormente para concluir o curso.  Se o aluno 
estiver na situação REPROVADO no período/módulo deve procurar a secretaria para matricular-se 
no período/módulo a ser refeito. Os alunos na situação REPROVADO somente poderão refazer os 
modulo após o final do curso, isso significa que o aluno aumentará o tempo de conclusão do curso. 

 
 >> Trabalhos: 
            1.  O aluno que não entregar o trabalho no dia, 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; 
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Dependência  

Administração, Enfermagem, Informática  

A dependência valerá para alunos que não alcançarem a media final da disciplina e poderá ser 
utilizado, caso o aluno não alcance a media final 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 nunca será permitido o acúmulo de mais de duas dependências.  O 
acumulo de mais de duas dependências, levará o aluno a reprovação no período. 

O aluno em dependência deverá:  

• Assistir a(s) aula(s) da(s) disciplina(s) (quando houver aula presencial) ou realizar as 
atividades propostas e sanar as dúvidas com o professor de dependência (no horário 
estipulado),  

• Realizar a cada bimestre uma avaliação e atividades,  
• Procurar a secretaria para matricular-se na dependência,  
• Pagar a taxa relativa a dependência que deverá cursar. 

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

As provas de Dependência acontecerão aos sábados  

 

2ª chamada  

O aluno que não comparecer a escola nos dias agendados para as provas bimestrais, poderá 
requerer na secretaria a segunda chamada, preencher o pedido e justificar a ausência essa prova 
será realizada nas datas do calendário escolar que será divulgado pela coordenação com 
antecedência.  

A prova de segunda chamada é cobrada e somente nos casos de apresentação de atestado 
médico, o aluno será isentado do pagamento.  

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

A realização da prova de 2ª chamada será aos sábados pela manhã e seguirá os seguintes 
procedimentos: 

1. Justificar a falta e levar o requerimento para o responsável assinar; 
2. Apresentar o requerimento com a isenção ou comprovante de pagamento a 

coordenação pedagógica; 
3. Após os passos acima a prova será liberada no dia marcado no calendário. Essa 

prova será realizada aos sábados fora do dia de aula do curso. em caso de perda 
da data, ou impossibilidade de realização da 2ªchamada o aluno irá automaticamente 
para recuperação. Não haverá outra data. 

4. As provas de segunda chamada e dependência serão aplicadas somente aos 
sábados conforme calendário. 
 

Estágio 

• Informática  

   Este curso não prevê estágio profissional supervisionado, ficando a critério desta Instituição de 

Ensino autorizar a sua realização como uma atividade opcional do aluno, acrescida à carga horária 

total do curso. 



 
MANUAL DO ALUNO 2022– Página: 11 

 
 

 Visitas Técnicas 

Durante o curso haverá propostas de visitas técnicas para enriquecer os conhecimentos técnicos 

dos futuros profissionais. Essas visitas serão propostas e supervisionadas pelo professor especialista 

da turma.  

 

 

• Administração 

      Este curso não prevê estágio profissional supervisionado, ficando a critério desta Instituição 
de Ensino autorizar a sua realização como uma atividade opcional do aluno, acrescida à carga 
horária total do curso. Havendo visitas técnicas em empresas, essas serão obrigatórias ao aluno 
e contarão como horas de prática. 

• Visitas Técnicas 

Durante o curso haverá propostas de visitas técnicas para enriquecer os conhecimentos técnicos 

dos futuros profissionais. Essas visitas serão propostas e supervisionadas pelo professor especialista 

da turma. 

 

• Enfermagem 

Os estágios previstos na organização curricular deste plano de curso são obrigatórios e têm 
como objetivo propiciar aos educando aprendizado e vivência profissional em situação real de 
trabalho, possibilitando percepção efetiva sobre o campo de atuação do Técnico em Enfermagem, 
área profissional de Saúde, e deverá ser realizado em concomitância com o desenvolvimento dos 
componentes curriculares. Nesta etapa será emitido um boleto a parte, no valor do estágio, este 
boleto será emitido somente durante os meses que houver estágio.   

Para a realização do estágio, há necessidade dos seguintes procedimentos: 

• Relatório das Atividades de Estágio, elaborado pelo aluno; 
• Parecer do Supervisor de Estágio. 

O Relatório de Estágio deverá conter: 
•   Identificação do estagiário; 
• Identificação do local do estágio; 
• Identificação do supervisor; 
• Descrição das atividades desenvolvidas; 
• Data e assinatura do estagiário e do supervisor de estágio. 

 
         O coordenador do curso definirá o campo adequado para realização do estágio. Será 
designado um supervisor de estágio (contratado pela escola) para supervisionar as atividades, no 
campo que será realizado o estágio. 
        Os estágios práticos serão realizados consecutivamente com as disciplinares curriculares 
relacionadas e deverão ser capazes de utilizar das habilidades propostas pela estrutura curricular 
do curso, sabendo relacionar teoria/prática. Estágios livres não são proibidos, mas não haverá 
responsabilidade alguma da escola e as horas feitas serão acrescentadas para o aluno como horas 
extras e não como as necessárias no currículo para aprovação.  O estágio é obrigatório e 
supervisionado e atestado por um profissional indicado pela escola. 

 

Visitas Técnicas 

Durante o curso haverá propostas de visitas técnicas para enriquecer os conhecimentos técnicos 

dos futuros profissionais. Essas visitas serão propostas e supervisionadas pelo professor especialista 

da turma. Todo trajeto para as visitas técnicas e estágio será por conta do aluno. 
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Palestras de capacitação e Cursos Livres 

Durante ao curso os alunos participarão de palestras presenciais e on line com profissionais 

capacitados para o crescimento profissional. A participação é obrigatória. 

Os cursos livres ofertados, pagos ou gratuitos, acrescentarão certificados de horas aos alunos e 

não é obrigatório. Serão feitos fora do horário da grade curricular. 

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. Terminantemente proibida a divulgação de imagem de pacientes e procedimentos 

durante os estágios técnicos. 

 
 
PROCEDIMENTOS SEGURO ESCOLAR 
 
PROCEDIMENTOS PARA ACIDENTE 
 
Caso de acidente e crianças doentes: 
1. Primeira triagem de atendimento de alunos queixosos de mal-estar, é a supervisão disciplinar. 
2. Caso o mal-estar continue, o setor liga para família. 
3. Acidentes na quadra/escola, encaminhar para a coordenação pedagógica. 
4. A Thamires é o primeiro contato para acionar o seguro, na ausência dela  Gabriela  ou 
atendimento. 
5. Fazer o contato com a família para acompanhar a criança ao socorro médico. 
6. Oferecer suporte caso a família precise. 
7. Quem fez os primeiros procedimentos de socorro, comunicar via e-mail o setor atendimento 
(para ficar ciente do acidente), e essa ligar para família no dia seguinte ao acidente, verificando o 
estado da criança. 
8. Deve ser lançado no SAE que foi acionado o seguro escolar. 
Acionar seguro para continuidade de acompanhamento médico: 
1. Caso o aluno precise dar continuidade ao seguro, é indispensável que o médico faça um relatório 

sobre o que ocorreu e indique a data de retorno. 

2. Importante indicar tal procedimento a família. 

3. A família tem que trazer esse relatório e entregar na coordenação. 

4. Quem da coordenação receber o relatório deve encaminhar ao setor Atendimento que fará os 

procedimentos seguintes. 

5. O setor atendimento deve digitalizar o relatório e enviar para o e-mail medical@mondial-

assistance.com.br, para ser avaliado pelo seguro, importante não deixar de colocar o telefone da 

escola e pessoa para contado. 

6. O seguro entrará em contato com a escola confirmando a consulta. Importante monitorar, caso não 

entrem em contato. 

mailto:medical@mondial-assistance.com.br
mailto:medical@mondial-assistance.com.br
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7. No dia marcado para a consulta, a escola (atendimento) liga para o seguro para pegar a senha que 

deve ser entregue a família para levar na consulta. 

 
RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA 

 

 
4.1 FORMAS DE COMUNICAÇÃO  
 
❖ Informativo bimestral é o resumo das atividades pedagógicas ocorridas no bimestre. Este é um 

importante veículo, que permite aos pais acompanhar as atividades pedagógicas. O Informativo é 

afixado nos murais da escola. As atividades também são publicadas no site na escola 

www.colegiobonfim.com.br 

❖ Facebook institucional para divulgações de comunicados de eventos e datas do calendário. 

❖ Atendimento pessoal. Estaremos à disposição para atender por telefone ou pessoalmente.  

 Para atendimento pela direção ou equipe técnica pedagógica, pedimos que o responsável ligue 
com antecedência para agendar visita.  
 
 

❖ Site da escola – Onde materiais e avisos estarão disponíveis para consulta.  
 

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

www.colegiobonfim.com.br. 
 
❖ Além de rever as regras da escola, em nosso site você pode consultar calendários, avisos, 

materiais de estudo e ter acesso a notícias sobre nossas atividades. 

 

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

