
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANUAL DO ALUNO 2019 
  
 
 

 

 

 

Bem- vindo ao Colégio Integrado! Neste pequeno informe, tratamos de algumas           
dicas importantes sobre nossas normas, nossa filosofia e rotinas para que vocês possam             
aproveitar  melhor o que temos a oferecer: UM ENSINO DE QUALIDADE 

 
 
Nossa Missão: 

O Colégio Integrado tem como missão contribuir para o processo de formação            
integral e humanística dos educandos, para que possam atuar na sociedade como            
cidadãos éticos, solidários e participativos. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Corpo administrativo: 

                 Direção Administrativa e Pedagógica   
 Ricardo Caminada  
   
Coordenação Pedagógica (Ed. Infantil e Fund. I)  
Thaís Pina 
 
Coordenação Pedagógica (Fund.II e Médio) 
Ivone Dubugras 
Rita Bueno (séries iniciais do Fund. 2) 
 
 
 
 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO 
 Portaria: Segunda à sexta-feira das 06h30 às 18h 
 Secretaria Segunda à sexta-feira das 07h00 às 18h 
 Horário de Aulas: 

      Manhã: Educação Infantil: 7h30 às 12h 
      Ensino Fundamental I (1º ao 5ºano) – 07h às 12h 
      Ensino Fundamental II (6º ao 9ºano)– 7h00 às 12h30 
      Ensino Médio – 07h00 às 13h20 
      Tarde: Educação Infantil: 13h às 17h30h 
      Ensino Fundamental I (1º ao 5ºano) – 13hàs 18h  
      Contraturno do Ensino Fundamental II(6º ao 9ºano)– 13h30 às 
18h00  
 

 

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS: 

O cumprimento de regras previamente aceitas, de forma a garantir o exercício             
de direitos e deveres de todos e o bom funcionamento da escola, será observado              
conforme o Regimento Escolar. 

 

São Direitos dos Alunos: 
● Respeito em sua individualidade por toda comunidade escolar; 
● Convivência e comunicação com seus colegas e educadores; 
● Representação e recurso junto à Direção; 



● Ter asseguradas as condições para a formação do quadro de valores           
constantes da proposta filosófica do Colégio; 

● Ter asseguradas, pelos educadores, a aprendizagem dos conteúdos        
programáticos propostos pelo Colégio;  

● Ter acesso aos recursos didático-pedagógicos disponíveis no Colégio; 
● Expressar suas ideias, desde que não interfiram nas normas         

estabelecidas pela Escola e no direito dos outros; 
● Solicitar a seus professores o esclarecimento de dúvidas e explicações          

adicionais quando encontrar alguma dificuldade. 
 

São Deveres dos Alunos: 
● Conhecer e cumprir o regimento escolar e as normas internas do           

Colégio; 
● Cumprir seus deveres escolares, retomando diariamente em casa o         

conteúdo apresentado no dia; 
● Apresentar trabalhos escolares dentro do padrão exigido pelo        

professor; 
● Tratar com respeito toda e qualquer pessoa; 
● Utilizar adequadamente os prédios, instalações escolares, material       

didático, móveis e utensílios do Colégio, objetos de propriedade de seus colegas, zelando             
por sua conservação; 

● Apresentar-se corretamente uniformizado; 
● Comparecer pontual e assiduamente à Escola, empenhando-se no êxito         

de todas as suas atividades escolares; 
● Colaborar com os professores e demais funcionários da escola,         

tratando-os com respeito; 
● Possuir o material escolar exigido, conservando-o em ordem. 
● Ser o único responsável por todos os seus pertences individuais, tais           

como: uniformes, óculos, aparelhos dentários, pen drives, apostilas, estojo, etc. 
 

É vedado ao aluno; 
● Ausentar-se do estabelecimento, sem especial licença da Direção; 
● Retirar-se das aulas, antes do horário regulamentado; 
● Retirar-se das aulas sem a autorização do professor; 
● Ocupar-se durante as aulas de trabalhos alheios a elas; 
● Promover, sem autorização da Direção, coletas, rifas, subscrições        

dentro ou fora do estabelecimento, usando-lhe o nome; 
● Permanecer fora de sala durante as aulas, sem a devida licença; 
● Impedir os colegas de participarem das atividades educativas ou         

incitá-los à ausência; 
● Utilizar ou portar material perturbador da ordem e dos trabalhos          

escolares que, direta ou indiretamente, coloquem em risco de qualquer natureza os            
demais alunos; 

● Utilizar ou incitar o uso de qualquer tipo de substância entorpecente. 



● O uso, em sala de aula, de celulares, aparelhos sonoros e máquinas            
fotográficas. Caso traga o celular para a escola, este deverá permanecer desligado e             
devidamente guardado na caixa coletora nas salas de aula. Sua utilização só será             
autorizada quando o Plano de aula do professor, devidamente homologado pela           
coordenação, solicitar o uso do aparelho. No recreio, no horário da saída e fora do               
período de aula, o uso estará liberado. 
 

ATENÇÃO: Todos os alertas sobre suas atitudes são feitos através de orientações de seus              

professores e equipe escolar. No entanto, quando as orientações não são suficientes            

para você mudar de atitude, os educadores usam as seguintes sanções: 

● Relatório de ocorrências (RO) – Esta sanção é o primeiro alerta por escrito que você               
recebe quando não compartilha bem com seus colegas o espaço para aprender.            
Conversas fora de hora na sala de aula, brincadeiras, falta de produção podem             
resultar num RO. Os auxiliares educacionais também podem aplicar ROs em casos            
de desrespeito às regras de pátio e circulação pelo espaço escolar.  

 
● Advertência Verbal é aplicada pela Orientação Educacional, Coordenação e Direção          

da escola em casos de faltas leves. Este é um alerta importante para você de que as                 
coisas estão ficando mais difíceis com relação a sua atitude na escola. É hora de               
pensar em rever sua postura de estudante pois ela compromete seu desempenho            
escolar e de seus amigos e impede uma boa convivência com o grupo de trabalho. 

 
● Advertência Escrita é aplicada pela Orientação Educacional, Coordenação e Direção          

da escola em casos de faltas graves. Seus pais precisam assinar esta advertência. Ela              
representa um alerta importante para você pensar sobre suas atitudes na escola. 

 
● Suspensão das aulas e demais atos escolares pode ocorrer por até 05 (cinco) dias,              

com comunicado aos seus pais. É aplicada pela Orientação Educacional,          
Coordenação e Direção da escola em casos de faltas muito graves. Obs.: É vedada ao               
aluno suspenso a participação em qualquer atividade escolar, bem como avaliações           
e simulados. 
● Transferência Compulsória é aplicada em casos extremos ou faltas graves           

ocorridas e sinalizadas pelos educadores da escola através de ROs, advertências           
verbais, escritas e suspensões. 

 
ATRASOS: 

A tolerância para atrasos na 1ª aula é de 10 minutos, após esse horário o aluno                
entrará na 2ª aula. 

Após a 2ª aula NÃO será permitida a entrada do aluno. 
Em casos específicos, como consultas médicas ou que envolvam atrasos por motivos            

graves, os pais ou responsáveis devem comunicar-se com a escola.  



DISPENSAS: 

Caso o aluno precise sair mais cedo das aulas, estas dispensas deverão ser             
solicitadas pelo responsável, por escrito ou via Whats App para ciência da Coordenação.             
O responsável deverá assinar o livro de dispensa na recepção do Colégio. 

 
FALTAS: 
Só serão abonadas as faltas por motivo de doença infecto-contagiosa ou morte             

em família. 
● Os pais deverão apresentar à justificativa e um atestado médico à           

Secretaria em até 48 horas e requerer a avaliação substitutiva. 
● Ou efetuar o pagamento de uma taxa na Secretaria. 
 

 

INTERVALOS: 

O intervalo das aulas é um momento de descontração para conversar com seus             
amigos, descansar e tomar o seu lanche de forma tranquila e agradável.  Para isso: 

● Traga sempre um lanche leve e saudável; 
● Procure trazer uma fruta, bolacha, pão ou bolo e um suco; 
● Caso for adquirir o lanche na cantina compre suas fichas com           

antecedência; 
● Não serão permitidas compras de itens da cantina durante a duração           

das aulas do dia; 
● Para os alunos da Ed. Infantil e 1º do Ens. Fund. I, o dinheiro ou fichas                

devem ser enviados pelo caderno de recados para que as professoras providenciem os             
pedidos na cantina. 

● Evite brincadeiras indevidas, comportamentos inadequados e correria       
no pátio. Respeite as orientações dos Inspetores. 

 

COMUNICAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA: 

A comunicação entre família e escola é fundamental para o desenvolvimento do            
aluno. Para tanto a escola estabelecerá o uso de comunicados, que serão o meio de               
informação entre Direção, Professores, Funcionários, Pais e Alunos. Portanto, é          
importante que os pais leiam atentamente as informações recebidas. Os comunicados           
serão enviados via caderno de recados, exclusivamente para Educação Infantil e           
Fundamental I, e também poderão ser acompanhados por e-mail e WhatsApp por todos             
os segmentos. 

Quando os pais/responsáveis sentirem a necessidade de se comunicar com o           
Colégio (Administração, Direção e/ou Professores), podem fazê-lo através do caderno de           
recados, WhatsApp do Colégio ou dos e-mails listados ou agendando um horário junto             
secretaria do Colégio. 

 
Thayná: integrado@integradoedu.com.br 

mailto:integrado@integradoedu.com.br


Ivone:integradoorienta@gmail.com  
Thaís: integrado.thais@gmail.com 
Rita: coordena.integrado@gmail.com 
 
COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIOS: 

Os aniversários da Educação Infantil e Fundamental I podem ser festejados na            
escola, desde que sejam agendados antecipadamente, com coordenação ou Professores.          
Para essa comemoração, não são distribuídos convites entre os alunos. Para festas fora             
da escola só entregaremos  convites para todos os alunos da sala. 

Os alunos que desejarem presentear os colegas aniversariantes devem fazê-lo          
fora das dependências do Colégio. 
 

DIA DO BRINQUEDO: 

Visando integrar melhor os alunos e incentivar a socialização e a cooperação, os             
alunos da Ed. Infantil, desfrutam do “Dia do Brinquedo”. 

Assim, toda sexta-feira, os alunos podem trazer um brinquedo para interagir           
com seus amiguinhos.  

Pedimos que identifiquem o brinquedo com o nome da criança e que evitem             
mandar brinquedos eletrônicos ou qualquer brinquedo que incite a violência. 

Lembramos que os brinquedos trazidos são de responsabilidade do aluno,          
portanto, a escola não se responsabiliza por perdas ou danos.  
 

MATERIAL ESCOLAR: 

No início de cada trimestre será entregue o material escolar a ser utilizado no              
período. Os alunos deverão utilizar o material escolar conforme as orientações do            
professor.  

Todo o material escolar deverá ter o nome do aluno e a sua série              
correspondente. Isto evitará perdas. 

A conservação do material escolar é de responsabilidade do aluno. 
 

UNIFORME: 

É OBRIGATÓRIO O USO DE UNIFORME COMPLETO 
O uniforme deve ser identificado com o nome do aluno, para que em caso de               

extravio possa ser localizado. O uniforme é de responsabilidade do aluno, portanto a             
escola não se responsabiliza por sua perda ou dano.  

Caso o aluno compareça à escola sem uniforme completo, o mesmo será            
advertido e encaminhado à coordenação, que entrará em contato com o responsável            
que poderá providenciar o envio da parte do uniforme faltante. Em caso de             
impossibilidade, o aluno não poderá permanecer nas dependências do Colégio. 

A utilização do uniforme completo deverá ser observado enquanto o aluno           
permanecer nas dependências do Colégio, durante o período de aulas e em qualquer             
atividades do contraturno. 

mailto:integradoorienta@gmail.com
mailto:integrado.thais@gmail.com
mailto:coordena.integrado@gmail.com


 
Entende-se por uniforme completo a utilização de: 
Calça – Camiseta – Agasalho – Short – Short-Saia – Vestido 

 
ATENÇÃO: Para as atividades relacionas a seguir, poderão ser utilizadas roupas           

condizentes com as práticas a ser realizadas: 
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA (a utilização de tênis é indispensável) 
Capoeira 
Ballet  
 
LIÇÃO DE CASA (TAREFA): 

A lição de casa é uma das principais ferramentas de aprendizagem do aluno e              
precisa ser entendida como tal. No Colégio, é considerada como um reforço escolar e              
fará parte da avaliação qualitativa (NAC- Nota de Acompanhamento) do aluno. 

● Todos os dias têm lição de casa. 
● As tarefas não cumpridas pesam negativamente na avaliação        

qualitativa do aluno (NAC); 
● Quando o aluno não souber executá-las, deverá mostrar ao professor e           

apresentar suas dúvidas. 
 

AVALIAÇÃO: 
Entendemos avaliação como instrumento metodológico dos mais importantes        

dentro do Projeto Pedagógico da escola, uma vez que deve servir para validar nossa              
prática educativa. 

Adotamos a forma de avaliação e recuperação contínua. Assim, avaliamos o           
aluno segundo o tratamento dos conteúdos, fazendo o uso de instrumentos           
diferenciados, como: listas de exercícios, provas, seminários, participação em aula,          
relatórios, debates, trabalhos em grupo, etc. 

A síntese dos resultados das Avaliações é TRIMESTRAL expressa em nota única,            
por disciplina e resultante da média das notas atribuídas no correspondente período            
letivo. 

 
 
 
 
 
 
 

MÉDIA PARA APROVAÇÃO É 6,0 (SEIS) 
 

 

Como Calcular a Nota de Aprovação: 



A média trimestral de cada disciplina é composta pelas notas das avaliações            
somada a uma nota de acompanhamento que corresponde a trabalhos, exercícios,           
entrega de tarefas, participação em aula e eventos do Colégio, entre outros, ou seja: 
 

● Educação Infantil e 1º ano: Avaliação Diagnóstica 

  

● Ensino Fundamental I e II –( 2º ao 9ºano)  
● NP1 – valor 10 / peso 4 NP2 – valor 10 / peso 4 
   NAC – valor 10 / peso 2 

 
(NP1x4) + (NP2x4) + (NACx2) = Média Trim Prov. 

 10 
 

● Ensino Médio 

● NP1 – valor 10 / peso 3 NP2 – valor 10 / peso 3 
   Simulado- valor 10/ peso 2,5       NAC – valor 10 / peso 1,5 

 
(NP1x3) + (NP2x3) +(NSx2,5)+ (NACx1,5) = Média Trim Prov. 

 10 
 

● Cálculo das Recuperações Trimestrais: 

NR – valor 10 / peso 1 
 

MTP + NR = Média Trim Final* 
        2 

* Se o resultado da média for menor que 6,0 mantém-se a maior nota, caso seja                
maior mantém-se 6,0, salvo no ultimo trimestre, onde o aluno pode ficar com nota maior               
que 6,0 após a recuperação. 

 
● Cálculo da Média Final Anual: 

 
MTF1 + MTF2 + (MTF3 x 2) = Média Final Anual 

 4 
  

 

 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

O processo de recuperação do Colégio é Paralelo, isto é, ocorre fora do horário              
regular das aulas, após o encerramento de cada trimestre. A recuperação paralela é             



oferecida aos alunos que obtiveram no trimestre, aproveitamento inferior a 6, e neste             
caso, estão automaticamente convocados para recuperação de conteúdo. 

 

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: 

O Colégio Integrado acredita que a tecnologia pode potencializar ações de           
ensino e aprendizagem. Desta forma, dispomos de recursos para estimular e dinamizar            
suas atividades do dia a dia, visando assim um melhor aproveitamento dos conteúdos.             
Façam o melhor uso dessas ferramentas: 

● www.integradoedu.com.br: Você pode encontrar acesso a todos os        
outros portais além das informações da escola, propostas, eventos, etc. 

● www.coc.com.br: Completo portal na Internet que funciona como        
uma extensão da escola, possui inúmeros ambientes para atividades virtuais como           
plantão on-line, biblioteca virtual, e muitas outras possibilidades sem qualquer restrição           
de horário durante todo o ano letivo. 

● APP EDUCATION1: Aplicativo que possibilita o acesso as tarefas, 
conteúdo, notas e outras informações da vida escolar de seu filho.  

 
 
 

SOLICITE SEU LOGIN E SENHA NA SECRETARIA DO COLÉGIO E ACESSE ESSE MUNDO DE 
INFORMAÇÃO. 

 
 
 
 
 
 

HORÁRIO DE AULAS: 
● Educação Infantil- Manhã 

ª Parte – 7h30 às 9h10 
tervalo – 9h10 às 9h40 

º Parte – 9h40 às 12h 

● Educação Infantil- Tarde 
ª Parte – 13h00 às 14h40 
tervalo – 14h40 às 15h10 

ª Parte – 15h10 às 17h30 

● Ensino Fundamental I – Manhã  
1ª aula – 7h00 às 7h55  
2ª aula – 7h55 às 8h50  
3ª aula - 8h50 às 9h45  

http://www.integradoedu.com.br/
http://www.coc.com.br/


Intervalo – 9h45 às 10h15  
4 ªaula – 10h15 às 11h10  
5ª aula – 11h10 às 12h  
 
 
● Ensino Fundamental I – Tarde 
1ª aula – 13h00 às 13h55 
2ª aula – 13h55 às 14h50 
3ª aula – 14h50 às 15h30  
Intervalo – 15h45 às 16h15 
4ª aula – 16h15 às 17h10 
5ª aula – 17h10 às 18h 

● Ensino Fundamental II e Ensino Médio  
1ª aula – 7h00 às 7h50 
2ª aula – 7h50 às 8h40  
Intervalo – 8h40 às 8h50  
3 ª aula – 8h50 às 9h40  
4ª aula – 9h40 às 10h30  
Intervalo – 10h30 às 10h50  
5ª aula – 10h50 às 11h40 
6ª aula – 11h40 às 12h30 
7ºaula  -  12h30 às 13h20 (somente para o ensino médio) 

● Contraturno  
1ª aula – 13h30 às 14h20 
2ª aula – 14h20 às 15h10 
Intervalo – 15h10 às 15h30 
3ª aula – 15h30 às 16h20 
4ª aula – 16h20 às 17h10 
5ª aula – 17h10 às 18h00 

● Projeto Bilíngue  
Fundamental I – das 12h10 às 13h 
Fundamental II – das 12h40 às 13h30  ou das 13h30 às 14h20 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Av. Alexandre Marion, 250 
Jaguariúna – SP 
CEP 13.820-000 

Tel.: (19) 38671024 
          (19)994677680 

 
integrado@integradoedu.com.br 
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