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1. Pontualidade e assiduidade às 
    aulas e atividades do colégio

É de extrema importância que os alunos evitem faltar às aulas e que não cheguem atrasados, pois as aulas ou os minutos 
perdidos são momentos de aprendizagem que deixam de ser efetivados e que, em algum momento, farão falta para a continui-
dade dos estudos. Os horários de aula são os seguintes:

 

Caso o aluno se atrase, ele poderá entrar na primeira aula após 10 minutos de seu início. Decorrido esse período, ele não 
entrará na primeira aula e ele deverá dirigir-se à coordenação pedagógica para solicitar uma autorização por escrito, permitindo 
que ele entre na segunda aula. 

Caso haja necessidade de o aluno antecipar seu horário de saída, pedimos aos pais que mandem um comunicado pelo aplicativo 
Iscool, para que a escola possa liberá-los antes do término das aulas. Para maior segurança do aluno, escola e família, o respon-
sável deverá se dirigir à secretaria do colégio para assinar o pedido de dispensa do mesmo.

1.1

1.2

1.3

Período Matutino
Ensino Fundamental II: das 7h às 11h40
Ensino Médio:               das 7h às 12h30

Período Vespertino
Ensino Fundamental II: das 13h às 17h40

 Dentro do colégio, cada aluno é parte de um grupo maior de pessoas que convivem em um mesmo espaço. Sendo 
assim, torna-se imprescindível o respeito às normas de convivência para que haja harmonia no ambiente escolar. O aluno 
merece respeito por parte de todos os que o rodeiam. Em contrapartida, ele também deve tratar os outros alunos, professores, 
funcionários, coordenação e direção do Colégio com respeito e cordialidade, acatando a autoridade dos profissionais que 
trabalham em nossa escola e que têm por objetivo proporcionar uma formação de excelente qualidade a todos; 

2. Normas de Convivência

 Não é permitido por lei o uso de celular dentro de sala de aula, exceto para a utilização em aulas híbridas - com o uso 
de tecnologia - para evitar dispersão nas aulas. Caso o aluno esteja fazendo uso do aparelho inadequadamente, para assuntos 
alheios à aula, o professor irá retirá-lo e entregará à coordenação pedagógica, que devolverá o aparelho aos pais ou responsá-
veis pelo aluno;

3. Celular

 Os pais ou responsáveis pelos alunos, como participantes do processo educativo, têm direito à informação sobre sua vida 
escolar, bem como o direito de apresentar sugestões e críticas quanto ao processo educativo através das Reuniões de Pais e Mestres, 
pelo diálogo ou em comunicação escrita. É importante ressaltar que mais que um direito, a participação dos pais na vida escolar de seu 
filho é um grande passo para o sucesso escolar. A participação dos responsáveis nas reuniões de pais, que acontecem por trimestre, é 
imprescindível. Além desses encontros já agendados desde o início do ano, é possível que os responsáveis tenham, a qualquer momen-
to, acesso às notas e às informações sobre o dia-a-dia do aluno em sala de aula e no colégio. Para isso, os pais devem entrar em contato 
com a coordenação pedagógica e agendar um horário para atendimento. 
 O aluno também tem garantido o direito ao respeito à sua pessoa por parte de toda a comunidade escolar; à convivência 
sadia com seus colegas; à comunicação harmoniosa com seus educadores; às condições necessárias ao desenvolvimento de suas 
potencialidades nas perspectivas individual, social e cultural; a receber a orientação necessária para a constante melhoria de seu 
rendimento escolar; a frequentar as dependências do Colégio que lhe forem destinadas, nos horários fixados pela Direção.
 Todos devem colaborar para a limpeza do colégio ,assim como zelar pelo patrimônio da escola. Os alunos que  forem respon-
sáveis por danos ao patrimônio da escola, ou aos pertences de outros alunos ou funcionários, deverão ressarcir os mesmos.
Tendo em vista o direito de todos os alunos, é fundamental que cada um cumpra com os seus deveres para criarmos um ambiente 
harmonioso em nosso colégio.
  Para isso, alguns itens precisam ser respeitados:

Direitos e deveres dos alunos
e suas famílias



 O material didático do Sistema Anglo de Ensino é adotado em todas as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
Ele é o fio condutor do trabalho pedagógico e suas atividades contemplam todas as habilidades e conhecimentos que esperamos 
desenvolver com nossos alunos ao final de cada etapa.
  As atividades escolares não se limitam ao conteúdo das apostilas. Em todas as séries, haverá materiais complementa-
res, além de livros paradidáticos que serão solicitados ao longo do ano.
  Os responsáveis devem sempre reafirmar em casa as orientações transmitidas pelos educadores no que se refere aos 
cuidados com todo material escolar (pastas, envelopes, folhas, livros, apostilas, jogos e demais materiais). A boa organização, 
limpeza e conservação do material são muito importantes para o desempenho escolar das crianças.
 Para que o aprendizado possa ser efetivado, é preciso que o aluno traga ao colégio todos os materiais que forem 
solicitados para as aulas, pois eles são os instrumentos necessários para a aquisição de conhecimento. Torna-se necessário que 
as famílias ajudem o aluno a se organizar, tendo sempre em mãos o horário de aulas e o material necessário para as aulas do dia.

4. Material Escolar

 Os alunos vêm ao colégio diariamente não apenas para assistir às aulas, mas para participar delas. Isso significa que 
cada um tem um papel ativo em seu aprendizado. Em sala de aula, é importante que o aluno esteja atento às explicações dos 
professores, que realize as atividades por eles solicitadas e que tire todas as suas dúvidas. Ao sair da escola, seu trabalho 
continua, pois é em casa, estudando individualmente, que o aluno fixa todas as informações adquiridas nas aulas. Para isso é 
de suma importância que faça todas as suas tarefas no dia em que foram pedidas pelo professor - AULA DADA, AULA ESTUDADA, 
HOJE - e não na véspera da data a ser entregue. 
 Com essa Metodologia, o Anglo busca incorporar no aluno o hábito de estudo, consolidando o aprendizado 
diariamente com as tarefas mínimas e complementares sobre o tema dado em sala de aula. Além de as tarefas  estarem disponí-
veis no material físico, também podem ser acessadas e respondidas via aplicativo - o Plurall - o que possibilita aos professores 
acompanhar o desenvolvimento individual de cada aluno.   Os professores do Ensino Fundamental II verificam e corrigem todas 
as atividades em classe, sendo esse um momento muito importante para a aprendizagem, pois é compreendendo os erros que 
deixamos de cometê-los.
 As tarefas do Ensino Médio também são diárias e estão contempladas no próprio material, que já traz uma organiza-
ção de leituras e exercícios. Nesta fase de sua vida escolar, o adolescente já tem autonomia para organizar-se na realização 
dessas tarefas, que também podem ser feitas via aplicativo - Plurall - onde o aluno pode também esclarecer todas as suas 
dúvidas.
A cobrança das tarefas acontecerá semanalmente através da entrega de exercícios selecionados pelo colégio e pedidos aos 
alunos em algum momento da aula.  As dúvidas advindas dessas atividades serão sanadas nos plantões de dúvidas.

6. Tarefas de Casa
Este é nosso lema: AULA DADA, AULA ESTUDADA HOJE.

5. Uniforme Escolar
 O uso do uniforme é obrigatório dentro das dependências do colégio ou em atividades escolares fora dele, quando o 
seu uso for solicitado. O uniforme, além de permitir que nossos estudantes sejam reconhecidos como tais, são também um 
símbolo de pertencimento do grupo e impedem que discriminações de qualquer espécie sejam criadas através da vestimenta. 
Pedimos aos pais que não tragam seus filhos ao colégio sem o uniforme ou com shorts muito curtos, pois eles geram incômodos 
em uma sala de aula. Bermudas são permitidas;

Confecção de Uniformes Escolares
Nath Confecções
Whatsapp: (19) 99944.9784 / Fixo: (19) 3621.7448
nath_modas@hotmail.com / nathconfeccoes.com.br



 Ao realizar suas atividades em casa, o aluno percebe quais foram os tópicos que ainda não ficaram claros e que 
precisam ser revistos.. Nem sempre o estudante conseguiu entender completamente o conteúdo todo durante a aula e, por esse 
motivo, o colégio oferece reforço ou plantão de dúvidas.
 Para o Fundamental II, havendo quórum, há reforço das disciplinas de português e matemática semanalmente das 
11h40 às 12h30; os dias da semana são agendados pela coordenação. Além dessas disciplinas, é possível que haja plantão de 
dúvidas de qualquer outra matéria. Nesse caso, o aluno que tiver dúvidas deve solicitá-lo junto à coordenação, que agendará o 
dia para a sua realização. A participação nessas aulas é livre, sem que seja necessária a solicitação dos professores. Vale lembrar 
que essas aulas extras para sanar dificuldades são oferecidas pelo colégio e têm caráter de recuperação continuada.
 Para o Ensino Médio, as dúvidas podem ser facilmente esclarecidas  via aplicativo - Plurall. Caso as dúvidas ainda 
persistam, os alunos podem pedir o plantão de dúvidas. Para que eles aconteçam, é necessária a sua solicitação junto à coordena-
ção. Plantões de todas as matérias podem acontecer, dependendo do interesse dos alunos, respeitando o número mínimo de 
quatro alunos. Assim como no Ensino Fundamental, os plantões de dúvida são oferecidos pelo colégio e têm caráter de recupera-
ção continuada..

7. Plantões de Dúvidas

 As avaliações têm como objetivo principal aprimorar o conhecimento do aluno, assim como manter a qualidade de 
ensino, visto que elas são o momento em que o aluno reflete e produz conhecimento, baseado em tudo o que realmente 
aprendeu durante as aulas e tarefas. As avaliações ocorrem trimestralmente e organizam-se da seguinte forma:
 Ensino Fundamental: conta com duas avaliações, Avaliação 1 e Avaliação 2, produzidas e corrigidas pelo professor, 
abordando o conteúdo trazido pela apostila e/ou outros trabalhados em sala de aula. A terceira nota a formar a média trimestral 
do aluno é a de “atividades”, composta pelas tarefas realizadas pelos alunos em classe e em casa, além dos simulados externos  
e atividades do Plurall, atividades desenvolvidas individual ou coletivamente, pela participação e desenvolvimento do aluno no 
processo de ensino-aprendizagem;
 Ensino Médio: conta com duas avaliações dissertativas, elaboradas e corrigidas pelo professor, abordando o conteú-
do trazido pela apostila e/ou trabalhado em sala de aula.  As “atividades” constituem a terceira nota, que é composta por ativida-
des de sala e tarefas de casa + simulados externos e atividades da Plataforma Plurall.
 A avaliação elaborada pelo sistema Anglo de Ensino é composta de  provas externas  muito importantes, e ela viabiliza 
a autoavaliação do aluno.
 As avaliações de todo o semestre já estão agendadas em nosso calendário escolar e é muito importante que o aluno 
não falte neste dia. Esse calendário pode ser visualizado no site do colégio (www.anglocezanne.com.br). Caso a falta seja inevitá-
vel, o aluno deverá dirigir-se à secretaria do colégio com urgência para requerer a avaliação substitutiva. 

8. Avaliações

 Todas as atividades produzidas pelos estudantes são avaliadas e, ao fim do trimestre, resumem-se em três notas: 
avaliação mensal, trimestral e atividades, para o Fundamental e Ensino Médio. Cada uma delas pode variar de 0 a 10 pontos, 
dependendo do desempenho de cada aluno;
 A nota trimestral é obtida através da média aritmética dessas avaliações, ou seja, soma-se a nota de todas as avaliações 
e divide-se pelo número de notas. A nota mínima, considerada como média é 6,0; assim, todo o aluno que ficar com nota inferior 
a essa deverá submeter-se ao processo de recuperação;
 Ao término do ano letivo, é considerado promovido o aluno que obtiver um total igual ou superior a 24 pontos na soma 
das médias trimestrais (dobrando-se a média do terceiro trimestre), atingindo, portanto, uma média final igual ou superior a seis 
inteiros quando divididos os pontos por quatro.

9. Sistema de Notas

 Esse simulado é destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio e Pré-vestibular, e é aplicado duas vezes por semes-
tre, sendo dois dias, assim como acontece no Enem. A correção deste simulado é baseada na metodologia de avaliação usada pelo 
Ministério da Educação para pontuar o ENEM, a chamada “TRI” (Teoria da Resposta ao item). Portanto, os resultados nos simula-
dos são extremamente fidedignos à prova para a  qual os alunos estão sendo treinados e possibilita aos alunos autoavaliação e 
posição em relação aos demais alunos de todo o sistema Anglo que realizam essa prova.

10. Simulado ENEM Somos



“Educar é crescer.  E crescer é viver.  Educação é, assim,
vida no sentido mais autêntico da palavra” Anísio Teixeira

 O aluno que não atingir a média 6,0 deve participar do processo de recuperação a fim de rever os conteúdos não 
assimilados satisfatoriamente, para que o aprendizado não seja prejudicado nos outros trimestres: além disso, é uma oportunida-
de de recuperar a sua nota. O Colégio oferece, além da recuperação paralela oferecida através do reforço e dos plantões de 
dúvida,, aulas especiais para a recuperação desses segmentos. Essas acontecem fora do horário de aula e são cobradas à parte;

 O cálculo para se obter a nota pós-recuperação é feita da seguinte forma: média trimestral x 0,4 + 
nota da recuperação x 0,6 = nova média trimestral. Caso a nova média seja inferior à primeira, esta perma-
nece; A nova média pós-recuperação tem o valor máximo de 6,0 pontos;

 No último trimestre, a recuperação é feita com base no quarto conceito, ou seja, submetem-se ao processo de recupe-
ração apenas os alunos que não atingiram os 24 pontos em qualquer um dos componentes curriculares.

11. Recuperação

 Haverá uma Reunião de Pais em todo início de ano letivo, para apresentação da equipe, do trabalho idealizado por 
todos e discussão das regras e organização da escola.
 Ao final de cada trimestre será realizado um encontro entre pais e professores, no qual serão tratados assuntos relacio-
nados à aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno de acordo com o trabalho realizado com o Sistema Anglo de Ensino e 
Projetos Complementares.
 Nos encontros, serão apresentados os pareceres descritivos dos educandos, de acordo com as percepções dos educa-
dores, bem como o boletim de notas relativo ao rendimento escolar.
 O acompanhamento da trajetória escolar das crianças pelos pais é imprescindível e crucial, para obtermos êxito nos 
objetivos almejados para cada faixa etária, firmando nossa parceria. 
 Na impossibilidade do comparecimento dos pais às reuniões, um novo horário deve ser agendado pelos mesmos junto 
à coordenação.
 Em todos os relatórios de desempenho escolar dos alunos deverão constar a assinatura dos pais no campo destinado 
a esta finalidade e a rubrica nas folhas complementares.

12. Reunião de Pais

 Fazem parte do processo educativo da criança e do adolescente principalmente a família e a escola, entre outros, como 
amigos, mídia, sociedade, religião, etc. A primeira é essencial na formação do adulto, pois é o modelo no qual o indivíduo em 
formação se espelhará. É da família que vêm os valores, os costumes, a forma de agir e de pensar; é no laço familiar que a criança 
aprende a respeitar o próximo, a distinguir o certo do errado, o conveniente do inconveniente, ou seja, a formação de seu caráter 
depende de seus pais, ou daqueles que têm a função de educá-los. 
 A escola responsabiliza-se pelo conhecimento científico, aquele acumulado pela sociedade através dos tempos, ensina 
a criança a ler, a escrever, a calcular, mostra a ela o funcionamento do mundo natural e social para que, quando adulta, ela tenha 
capacidade de se destacar na profissão que escolher, buscando, por sua vez, trabalhar em favor da humanidade, construindo um 
mundo digno a todos. Para que a criança de hoje torne-se esse adulto de que a sociedade necessita, é preciso que suas duas 
maiores fontes de educação estejam unidas e que tenham ideais semelhantes. E, por esse motivo, é fundamental o apoio recípro-
co entre escola e família, pois ambos têm o mesmo ideal: formar adultos conscientes e, acima de tudo, felizes, que saibam qual 
é o seu espaço na sociedade e que saibam, dessa forma, lutar por ele com honestidade e competência. 

A equipe do Colégio Anglo Cezanne agradece aos pais pelo apoio e confiança em seu trabalho e, desde já, 
põe-se à disposição para quaisquer dúvidas e sugestões.

13. Parceria Escola Família



agradecemos
a compreensão
e desejamos
um ótimo
ano letivo

Equipe Anglo Cezanne


