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HORÁRIO DE EXPEDIENTE 
 
UNIDADE ANCHIETA 
Secretaria/Tesouraria das 8 às 12h e das 13 às 17h. 
 

Portaria: Rua Vitório Marçola, 360. 
Entrada e saída da Educação Infantil ao Ensino Médio. 
 
 
UNIDADE FUNCIONÁRIOS 
Secretaria/Tesouraria: das 7 às 21h. 
 

Portaria principal – Praça João Pessoa, 200 – das 8 às 18h. 
Entrada e saída de visitantes. 
 

Portaria da Av. Carandaí: das 7 às 8h05 / das 11h45 às 13h50 / das 17h30 às 
18h. Entrada e saída do Ensino Fundamental I e Ensino Médio. 
 

Portaria da Rua Ceará: das 7 às 7h30. – 11h45 às 12h20 – 12h50 às 13h20 – 
17h15 às 18h. Entrada e saída da  Educação  Infantil e do Ensino Fundamental I. 
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O Colégio Arnaldo convida a todos os alunos para mais um ano histórico e queri-

do de formação e comprometimento com o futuro de cada um dos estudantes.  

Hoje, a educação deixa de ser um fenómeno limitado a algumas classes sociais, 

para tocar todos os cidadãos na tentativa de proporcionar uma melhoria intelec-

tual e de trabalho para um país que, nos últimos anos, atravessa algumas de 

suas maiores crises. 

Nesse sentindo, o conhecimento científico, aliado à formação humana, deve pro-

porcionar a valorização de valores éticos e morais de conduta para uma cidada-

nia cristã. 

Nesse pilar espiritual, a exemplo de Cristo, possamos descobrir o Deus que já 

está entre nós e que se revelou gratuitamente (por graça) a sua compaixão por 

nós, seus filhos e suas filhas. 

Que a esperança e o comprometimento com dias melhores, transforme cada 

educando em um exemplo vivo permeado pelos Direitos Humanos e os Valores 

Cristãos. 

Um forte abraço, 

 

Prof. Ms. Geraldo Junio dos Santos  
Diretor - Executivo do Colégio Arnaldo 
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A história do Colégio Arnaldo inicia-se antes mesmo de sua existência.  Padre 

Arnaldo Janssen, de uma família numerosa, simples e pobre, nasceu, aos 5 de 

novembro de 1837, em Goch, na Holanda. Em 1875, ao seu redor agregou-se um 

grupo de jovens que, como ele, sentiu-se entusiasmado pelo reino de Deus. O 

grupo cresceu; o ideal amadureceu e começou a dar frutos. 

 

Os primeiros religiosos chegaram ao Brasil em 1895 para exercer o apostolado 

missionário no estado do Espírito Santo. Em Belo Horizonte-MG, os missionários 

do Verbo Divino  iniciaram  seu  apostolado  em  1908,  ao   assumir  o    capelá-

rio da Santa Casa de Misericórdia. Posteriormente,   fundaram   diversas  escolas,  

dentre  elas,  os  Colégios  Arnaldo  em  1912  e  Arnaldinum São José em 1968, 

que, a partir de 2008, passou a ser denominado Colégio Arnaldo – Unidade   An-

chieta.  Atualmente,  a  Congregação  mantém  atividades  em  paróquias e colé-

gios em diversos estados do Brasil. 

 

O Colégio Arnaldo é uma instituição educacional que centra  sua  proposta  pe-

dagógica nas formações científica, humana e cristã, com o apoio de uma estrutu-

ra organizacional integrada e coerente com seus propósitos educacionais e com 

as finalidades da Educação  Básica. Essa  formação  integral define o processo 

dinâmico de ensino/aprendizagem, em que a comunidade educacional desenvol-

ve a prática das habilidades cognitivas, psicossociais e operativas. 

 

Portanto, cabe à escola a garantia da prática de todo o currículo, para a forma-

ção de cidadãos  conscientes,  esclarecidos,  críticos  e  coesos, capazes   de  inte-

grar-se ativamente em sua comunidade. 

 

Entre as atividades curriculares destacam-se a prática esportiva, com os times de 
competição do Colégio Arnaldo, a formação humana, religiosa e dialogal, através 
dos projetos missionários, catequéticos e espirituais do Serviço de Educação Re-
ligiosa - SER, além dos diversos projetos em cada segmento de ensino, especial-
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CONTATOS COLÉGIO ARNALDO 

UNIDADE ANCHIETA  - 3524-5000 

SETOR COLABORADOR RAMAL E-MAIL 

Apoio Pedagógico  Graziele 3524-5203 apanchieta@colegioarnaldo.com.br 
Biblioteca Nuci 3524-5202 nuciportela@colegioarnaldo.com.br 
Cantina    3524-5352   

Coordenação Infantil/
Fundamental 1 Grasiella 3524-5217 

coordenacao_afm@colegioarnaldo.com.br 

Coors. De Seg. 
Fund. 2 e Ens. Médio Neto 3524-5215 

coordenacao_efa@colegioarnaldo.com.br 

Portaria Principal              3524-5205   

Central de atendi-
mento Débora 3524-5210 deborajardim@colegioarnaldo.com.br 

UNIDADE FUNCIOÁRIOS - 3524-5000   
Apoio Pedagógico - 
5º ano, Fund. II e 
Médio Lívia 3524-5179 apfuncionarios@colegioarnaldo.com.br 
Apoio Pedagógico - 
Infantil e Fund. I (até 
4º ano) Ana Paula 3524-5133 apfuncionarios2@colegioarnaldo.com.br 
Assessoria Pedagó-
gica   Ana Paula 3524-5165 assessoria@colegioarnaldo.com.br 
Biblioteca Carlos 
Drummond  Alessandra  3524-5113 biblioteca@instituicoesarnaldo.com.br 
Cantina        

Comunicação Colé-
gio Felipe 3524-5162 comunicacao@colegioarnaldo.com.br 
Setor de Esportes Gracielle 3524-5144 esportes@colegioarnaldo.com.br 
Coordenação Ensino 
Médio Renata 3524-5127 coordenacao_emf@colegioarnaldo.com.br 
Coordenação Funda-
mental 1 Rosemeire 3524-5134 

coordenacaopedagogi-
a2@colegioarnaldo.com.br 

Coordenação Funda-
mental 2  Cristiana 3524-5145 

coordenacaopedagogi-
a1@colegioarnaldo.com.br 

Coordenador  Admi-
nistrativo Diego 3524-5111 adm@instituicoesarnaldo.com.br 
Disciplinários Bárbara 3524-5121 disciplinarios@colegioarnaldo.com.br 
Portaria Alunos (Av. 
Carandaí)   3524-5138 

portariacaran-
dai@faculdadearnaldo.edu.br 

Portaria Primário 
(Rua Ceará)   3524-5104   

Recepção (Av. Bra-
sil)   3524-5101 

portariacaran-
dai@faculdadearnaldo.edu.br 

Secretaria Academi-
ca Sandra  3524-5107  secretaria@colegioarnaldo.com.br 

Secretária Direção Elisa 3524-5114 secdirecao@instituicoesarnaldo.com.br 
SER (Serviço de 
Educação Religiosa) Deivy  3524-5142 ser@colegioarnaldo.com.br 
Seviço Social - Insti-
tuições Arnaldo Tereza 3524-5128  servicosocial@colegioarnaldo.com.br  

Supervisão do Inte-
gral Denize  3524-5133 escolaintegral@colegioarnaldo.com 

mailto:apanchieta@colegioarnaldo.com.br
mailto:nuciportela@colegioarnaldo.com.br
mailto:coordenacao_afm@colegioarnaldo.com.br
mailto:coordenacao_efa@colegioarnaldo.com.br
mailto:deborajardim@colegioarnaldo.com.br
mailto:apfuncionarios@colegioarnaldo.com.br
mailto:apfuncionarios2@colegioarnaldo.com.br
mailto:assessoria@colegioarnaldo.com.br
mailto:biblioteca@instituicoesarnaldo.com.br
mailto:comunicacao@colegioarnaldo.com.br
mailto:esportes@colegioarnaldo.com.br
mailto:coordenacao_emf@colegioarnaldo.com.br
mailto:coordenacaopedagogia2@colegioarnaldo.com.br
mailto:coordenacaopedagogia2@colegioarnaldo.com.br
mailto:coordenacaopedagogia1@colegioarnaldo.com.br
mailto:coordenacaopedagogia1@colegioarnaldo.com.br
mailto:adm@instituicoesarnaldo.com.br
mailto:disciplinarios@colegioarnaldo.com.br
mailto:portariacarandai@faculdadearnaldo.edu.br
mailto:portariacarandai@faculdadearnaldo.edu.br
mailto:portariacarandai@faculdadearnaldo.edu.br
mailto:portariacarandai@faculdadearnaldo.edu.br
mailto:secretaria@colegioarnaldo.com.br
mailto:secdirecao@instituicoesarnaldo.com.br
mailto:ser@colegioarnaldo.com.br
mailto:servicosocial@colegioarnaldo.com.br
mailto:escolaintegral@colegioarnaldo.com
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MANHÃ Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1ª aula      

2ª aula      

3ª aula      

4ª aula      

5ª aula      

6ª aula      

TARDE Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1ª aula      

2ª aula      

3ª aula      

4ª aula      

5ª aula      
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 Data Evento/Ação 

01-fev-17 Hora cívica: início do ano letivo 

01-fev-17 Início da 1ª etapa 

14-fev-17 Reunião de pais - Ens. Fundamental II / Médio - Anchieta 

14-fev-17 Reunião de pais - Ens. Fundamental II - Funcionários 

15-fev-17 Reunião de pais - Ens. Médio  

17-fev-17 Recrear / Dia D  

27-fev-17 Recesso 

28-fev-17 Feriado: Carnaval 

01-mar-17 Recesso 

02-mar-17 Hora Cívica / Recrear / Dia D (Aniversário da Unidade Funcionários) 

15-mar-17 Hora Cívica / Recrear / Dia D (Aniversário da Unidade Anchieta) 

18-mar-17 Sábado letivo - EFII / EM 

13-abr-17 Recesso 

14-abr-17 Feriado - Sexta-Feira da Paixão 

18-abr-17 Hora cívica: encontro dos povos indígenas - Anchieta 

19-abr-17 Hora cívica: encontro dos povos indígenas - Funcinoários 

21-abr-17 Feriado - Tiradentes 

26-abr-17 Recrear / Dia D 

28-abr-17 Olimpíada do Conhecimento (EFII) 

01-mai-17 Feriado - Dia do Trabalhador 

02-mai-17 Hora Cívica (Tema: Dia do trabalhador) 

10-mai-17 Término da 1ª Etapa  

11-mai-17 Início da 2ª Etapa 

12-mai-17 Jogos Internos Escolares - EF II e EM 

13-mai-17 Jogos Internos Escolares - EF II e EM 

16-mai-17 Conselho de Classe - Ens. Fundamental II - Anchieta 

16-mai-17 Recrear / Dia D 

16-mai-17 Conselho de Classe - Ens. Médio - Funcionários 

17-mai-17 Boletim da 1ª etapa 

20-mai-17 Reunião de Pais - Funcionários 

22-mai-17 Início da venda de ingressos para a Festa Junina 

23-mai-17 Conselho de Classe - Ens. Médio - Anchieta 

23-mai-17 Conselho de Classe - Ens. Fundamental II - Funcionários 

27-mai-17 Reunião de Pais - Anchieta 

03-jun-17 Festa Junina - Funcionários 
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 Data Evento/Ação 

09-jun-17 Boletim Suplementar (1ª etapa) 

10-jun-17 Festa Junina - Anchieta 

14-jun-17 Hora Cívica 

15-jun-17 Feriado: Corpus Christi 

16-jun-17 Recesso 

21-jun-17 Recrear / Dia D 

03-jul-17 Bolsa Filantrópica - Publicação do Edital 

15-jul-17 Início do recesso escolar 

31-jul-17 Hora cívica: abertura do 2º semestre 

31-jul-17 Início do segundo semestre letivo 

11-ago-17 Recrear/Dia D (Dia do Estudante) 

14-ago-17 Recesso 

15-ago-17 Feriado: Assunção Nossa Senhora 

28-ago-17 Término da 2ª Etapa  

29-ago-17 Início da 3ª Etapa   

01-set-17 Festival Gastronômico Solidário 

05-set-17 Conselho de Classe - Ens. Médio - Funcionários 

05-set-17 Conselho de Classe - Ens. Fundamental II - Anchieta 

06-set-17 Boletim da 2ª etapa 

06-set-17 Projeto Arnaldo Solidário 

06-set-17 Hora Cívica (Tema: Independência do Brasil) 

07-set-17 Feriado 

08-set-17 Recesso 

12-set-17 Recrear / Dia D 

12-set-17 Conselho de Classe - Ens. Médio - Anchieta 

12-set-17 Conselho de Classe - Ens. Fundamental II - Funcionários 

16-set-17 Reunião de Pais - Anchieta 

16-set-17 Festival de Música e Dança ANEC 

23-set-17 Reunião de Pais - Funcionários 

29-set-17 Boletim Suplementar (2ª etapa) 

07-out-17 Dia do amigo 

11-out-17 Hora Cívica (Tema: Dia do Professor) 

12-out-17 Feriado - Nossa Senhora Aparecida 

17-out-17 Recrear / Dia D 

21-out-17 Mostra de Arte, Cultura e Ciência - Funcionários 
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 Data Evento/Ação 

27-out-17 Dia letivo compensado em 23/09 pela 3ª série (Enem) 

28-out-17 Mostra de Arte, Cultura e Ciência - Anchieta 

30-out-17 Dia letivo compensado em 27/05 pela 3ª série (Enem) 

02-nov-17 Feriado: Finados 

03-nov-17 Recesso 

06-nov-17 Hora Cívica 

14-nov-17 Recrear / Dia D 

15-nov-17 Feriado: Proclamação da República 

28-nov-17 Enem (previsão) 

29-nov-17 Enem (previsão) 

05-dez-17 Encerramento do ano letivo (EFII e EM) 

07-dez-17 Conselho de Classe Final 

08-dez-17 Feriado - Imaculada Conceição 

11-dez-17 Boletim Final 

13-dez-17 Solenidade de encerramento do 9º ano (Anchieta e Funcionários) 

14-dez-17 Solenidade de encerramento da 3ª série (Anchieta e Funcionários) 

18-dez-17 Provas de recuperação 

19-dez-17 Provas de recuperação 

21-dez-17 Conselho de Classe - Recuperação 

22-dez-17 Boletim de Recuperação Final 

25-dez-17 Feriado 
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Durante o ano letivo, são distribuídos 100 (cem) pontos a partir do Ensino Fun-

damental I. Para ser aprovado, o aluno deverá atingir, no mínimo, 60 (sessenta) 

pontos. 

 

Após a distribuição de todos os pontos do ano, caso o aluno atinja menos de 40 

(quarenta) pontos em alguma disciplina, ele será automaticamente reprovado, 

não tendo direito nem mesmo à recuperação final. 

 

Os segmentos organizarão suas atividades avaliativas, conforme especificação 

a seguir: 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DURANTE O ANO LETIVO 

SÉRIES MANHÃ  TARDE  

 Início Término Início Término 

Maternal II ao 
2º período 

— — 13h 17h30 

1º ao 5º ano EF — — 13h 17h30 

6º ao 9º ano EF 7h15 11h50 13h (AF) 17h30 (AF) 

1ª e 2ª séries EM 7h15 12h40 
Segunda-feira 

13h50 
 

17h30 

3ª série EM 7h15 12h40 
Segunda e quinta-feira 

13h50 
 

17h30 

AF: específico para a Unidade Arnaldo Funcionários. 
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1ª E 2ª ETAPAS  3ª ETAPA 

EF — 1º ano  
10 pontos – avaliação parcial.  
18 pontos – distribuídos em 5 atividades.  
2 pontos – dever de casa. 
Específicas (Arte, Ed. Física, Música, Ens. Religioso e L. Inglesa): 

10 pontos – culminância do projeto da   etapa. 
16 pontos – etapas do desenvolvimento do projeto. 
4 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EF — 2º ano 
10 pontos – 1ª avaliação parcial. 
10 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos –  distribuídos em 3 atividades.  
2 pontos – dever de casa. 
Específicas (Arte, Ed. Física, Música, Ens. Religioso  Redação e L. 

Inglesa): 
10 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
16 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
4 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EF — 3º ao 5º ano 
10 pontos – 1ª avaliação parcial. 
10 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos – distribuídos em 3 atividades. Para Por-
tuguês e Matemática, teremos um simulado no 
valor de 2 pontos. 
2 pontos – dever de casa. 
Específicas (Arte, Ed. Física, Música  e Ens. Religioso ): 

10 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
16 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
4 pontos – avaliação atitudinal. 

Específicas (Inglês e Redação): 
10 pontos – Avaliação parcial única. 
16 pontos – distribuídos em 4 atividades. 
4 pontos – dever de casa. 

EF — 1º ano  
15 pontos – avaliação parcial.  
22 pontos – distribuídos em 5 atividades.  
3 pontos – dever de casa. 
Específica (Arte, Ed. Física, Música, Ens. Religioso  Redação e L. Inglesa): 

15 pontos – culminância do projeto da   etapa. 
20 pontos – etapas do desenvolvimento do projeto. 
5 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EF — 2º ano  
15 pontos – 1ª avaliação parcial. 
15 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos –  distribuídos em 3 atividades.  
2 pontos – dever de casa. 
Específicas (Arte, Ed. Física, Música, Ens. Religioso  Redação e L. 

Inglesa): 
15 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
20 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
5 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EF — 3º ao 5º ano 
15 pontos – 1ª avaliação parcial. 
15 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos – distribuídos em 3 atividades. Para Por-
tuguês e Matemática, teremos um simulado no 
valor de 2 pontos. 
2 pontos – dever de casa. 
Específicas (Arte, Ed. Física, Música  e Ens. Religioso ): 

15 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
20 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
5 pontos – avaliação atitudinal. 

Específicas (Inglês e Redação): 
15 pontos – Avaliação parcial única. 
20 pontos – distribuídos em 4 atividades. 
5 pontos – dever de casa. 
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 1ª E 2ª ETAPAS  3ª ETAPA 

EF — 6º ao 8º ano 
10 pontos – 1ª avaliação parcial. 
10 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos – distribuídos em 3 atividades.  Para 
Português, Matemática, Geografia, História e 
Ciências teremos um simulado no valor de 2 pon-
tos. 
2 pontos – dever de casa. 
Específicas (Redação): 

10 pontos – Avaliação parcial única. 
18 pontos – distribuídos em 4 atividades. 
2 pontos – dever de casa (exceto Ed. Física). 

Específicas (Arte, Ed. Física e  Ens. Religioso): 
10 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
16 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
4 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EF — 9º ano  
10 pontos – 1ª avaliação parcial. 
10 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos – distribuídos em 3 atividades.  Para 
Português, Matemática, Geografia, História e 
Ciências teremos média dos simulados no valor de 
4 pontos. 
2 pontos – dever de casa. 
Específica (Redação): 

10 pontos – Avaliação parcial única. 
18 pontos – distribuídos em 4 atividades. 
2 pontos – dever de casa (exceto Ed. Física). 

Específicas (Arte, Ed. Física,  Ens. Religioso): 
10 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
16 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
4 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EM — 1ª e 2ª série  
8 pontos – 1ª avaliação parcial aberta. 
8 pontos – 2ª avaliação parcial aberta. 
8 pontos – média dos simulados.  
6 pontos – distribuídos em, no mínimo, 3 estudos 
dirigidos realizados em sala de aula, podendo um 
deles ser substituído pelo Trabalho de Campo.  
Específica (Filosofia, Inglês, Literatura e Sociologia): 

10 pontos – avaliação parcial única. 
8 pontos – média dos simulados. 
12 pontos – distribuídos em, no mínimo, 3 estudos 
dirigidos realizados em sala de aula, podendo um deles 
ser substituído pelo Trabalho de Campo.  

Específica (Redação): 
10 pontos – avaliação parcial nos simulados. 
20 pontos – distribuídos em 4 atividades. 

Específicas (Arte, Ens. Religioso e Ed. Física): 
30 pontos - dividido em 3 atividades avaliativas. 

EF — 6º ao 8º ano 
15 pontos – 1ª avaliação parcial. 
15 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos – distribuídos em 3 atividades.  Para 
Português, Matemática, Geografia, História e 
Ciências teremos um simulado no valor de 2 pon-
tos. 
2 pontos – dever de casa. 
Específicas (Redação): 

15 pontos – Avaliação parcial única. 
23 pontos – distribuídos em 4 atividades. 
2 pontos – dever de casa (exceto Ed. Física). 

Específicas (Arte, Ed. Física e  Ens. Religioso): 
15 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
23 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
2 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EF — 9º ano   
15 pontos – 1ª avaliação parcial. 
15 pontos – 2ª avaliação parcial. 
8 pontos – distribuídos em 3 atividades.  Para 
Português, Matemática, Geografia, História e 
Ciências teremos média dos simulados no valor de 
4 pontos. 
2 pontos – dever de casa. 
Específica (Redação): 

15 pontos – Avaliação parcial única. 
23 pontos – distribuídos em 4 atividades. 
2 pontos – dever de casa (exceto Ed. Física). 

Específicas (Arte, Ed. Física e  Ens. Religioso): 
15 pontos – culminância dos projetos da etapa. 
23 pontos – etapas do desenvolvimento dos projetos. 
2 pontos – avaliação atitudinal. 

 

EM — 1ª e 2ª série  
11 pontos – 1ª avaliação parcial aberta. 
11 pontos – 2ª avaliação parcial aberta. 
11 pontos – média dos simulados.  
7 pontos – distribuídos em, no mínimo, 3 estudos 
dirigidos realizados em sala de aula, podendo um 
deles ser substituído pela Mostra Cultural.  
Específica (Filosofia, Inglês, Literatura e Sociologia): 

15 pontos – avaliação parcial única. 
11 pontos – média dos simulados. 
14 pontos – distribuídos em, no mínimo, 3 estudos 
dirigidos realizados em sala de aula, podendo um deles 
ser substituído pelo Trabalho de Campo.  

Específica (Redação): 
15 pontos – avaliação parcial nos simulados. 
25 pontos – distribuídos em 4 atividades. 

Específicas (Arte, Ens. Religioso e Ed. Física): 
40 pontos - dividido em 3 atividades avaliativas. 
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 1ª E 2ª ETAPAS  3ª ETAPA 

 
 

EM —  3ª série  
8 pontos – 1ª avaliação parcial aberta. 
8 pontos – 2ª avaliação parcial aberta. 
8 pontos – média dos simulados.  
6 pontos – distribuídos em, no mínimo, 3 ativida-
des avaliativas. 
Específica (Filosofia, Inglês, Literatura e Sociologia): 

10 pontos – avaliação parcial única. 
8 pontos – média dos simulados. 
12 pontos – distribuídos em, no mínimo, 3 atividades 
avaliativas.  

Específica (Redação): 
10 pontos – avaliação parcial nos simulados. 
20 pontos – distribuídos em 4 atividades. 

Específicas (Ens. Religioso e Ed. Física): 
30 pontos - dividido em 3 atividades avaliativas. 
 

 
 

EM — 3ª série  
11 pontos – 1ª avaliação parcial aberta. 
11 pontos – média dos simulados bloco I. 
11 pontos – média dos simulados bloco II.  
7 pontos – distribuídos em 2, no mínimo, 3 ativi-
dades avaliativas.  
Específica (Filosofia, Inglês, Literatura e Sociologia): 

15 pontos – avaliação parcial única. 
11 pontos – média dos simulados. 
14 pontos – distribuídos em, no mínio, 3 atividades 
avaliativas. 

Específica (Redação): 
15 pontos – avaliação parcial nos simulados. 
25 pontos – distribuídos em 4 atividades. 

Específicas (Ens. Religioso e Ed. Física): 
40 pontos - dividido em 3 atividades avaliativas. 

Disciplina Questões fechadas Questões abertas 

Geografia 
História 
Inglês 
Matemática 
Português 
Química 

4 questões 6 questões 

Redação 
3 questões até o 5º ano 
4 questões a partir do 6º ano 

1 produção textual 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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Disciplina Questões fechadas Questões abertas 
Biologia 
Filosofia 
Física 
Geografia 
História 
Inglês 
Literatura 
Matemática 
Português 
Química 
Sociologia 

—- 5 questões 

Espanhol 3 questões 5 questões 

Redação —- 1 produção textual 

ENSINO MÉDIO 

CORREÇÃO GRAMATICAL 

 

Com intuito de estimular os alunos a escreverem corretamente, os erros come-

tidos em quaisquer atividades avaliativas terão a cada três erros descontado 

um décimo na nota da atividade. Redação e Língua Portuguesa seguem seu 

próprio critério. 

  

Obs.: O nível de exigência da correção será compatível com o domínio linguísti-

co do aluno, correspondente ao ano ou série que ele está cursando.  
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Horário especial de avaliação 
 

Específico para o 9º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, as avaliações 
ocorrerão no contraturno, conforme o calendário de provas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
SEGUNDA CHAMADA 

 
Se, durante a etapa, o aluno perder alguma prova, ele  deverá se justificar por 
meio de atestado, convocação ou declaração no prazo máximo de 2 (dois) dias 
letivos, antecedentes à segunda chamada, com requerimento próprio adquirido 
no Apoio Pedagógico do respectivo segmento. A prova de segunda chamada 
não é passível de nova  aplicação. O  conteúdo  das  provas abrangerá toda a 
matéria ministrada durante a etapa.  
 

As provas de segunda chamada seguirão o formato da(s) prova(s) parcial(is) apli-

cada(s) durante a etapa no contraturno. 

 

ATENÇÃO: Será cobrado o valor de R$ 15,00 para as provas de segunda chama-

da e provas suplementares, que será incluído no boleto bancário. 

 

SUPLEMENTAR 

 
As provas suplementares acontecem ao final da primeira e segunda etapa, após 
as provas parciais. Seu objetivo é dar oportunidade ao aluno de recuperar uma 
possível defasagem de nota durante a etapa. Essa, aplicada no contraturno, terá 
o valor da etapa e, caso o seu resultado seja maior, substituirá a nota do aluno, 
desde que não ultrapasse a média da etapa. Assegura-se ao aluno o direito de 
fazer  a  suplementar em cinco disciplinas para o Ensino Fundamental e seis dis-
ciplinas para o Ensino Médio.  A prova suplementar não é passível de nova  apli-
cação.  

9º ano EF terça-feira 

1ª série EM sexta-feira 

2ª série EM quinta-feira 

3ª série EM quarta-feira 
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As inscrições para as provas suplementares deverão ser feitas previamente con-

forme orientação e formulário próprio entregue conjuntamente com o boletim 

escolar da etapa. 

 

A avaliação suplementar será composta de 10 questões: 6 questões abertas e 4 

questões fechadas para todas as disciplinas e séries. 

 

ATENÇÃO: Será cobrado o valor de R$ 15,00 para as provas de segunda chama-

da e provas suplementares, que será incluído no boleto bancário. 

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

 
Após a emissão dos resultados finais, o Colégio oferece a oportunidade de recu-
peração, por meio das provas e trabalhos de recuperação final. 
 

Na recuperação final, o aluno poderá ficar, no máximo, em cinco disciplinas no 

Ensino Fundamental e seis disciplinas no Ensino Médio. Para ser aprovado, ele 

deverá atingir, no mínimo, 60 (sessenta) pontos. 

 

Na recuperação final serão distribuídos 100 pontos, dos quais 20 pontos são 
avaliados em um trabalho, e os 80 pontos destinam-se à prova. 
 
A nota final do estudante, obtida por meio do processo de recuperação, não 
poderá ultrapassar a média do ano (60 pontos).  
 
A avaliação de recuperação final será composta de 15 questões: 9 abertas e 6 
fechadas. O trabalho de recuperação deverá conter 20 questões: 15 abertas e 5 
fechadas. 
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Horário de recreio 

FREQUÊNCIA NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO 

 

Para que o aluno seja aprovado, ele precisa de, no mínimo, 75% de presença no 

total de horas-aula ministradas no ano letivo, previstas na  grade  curricular. 

 
Dever para casa (DPC) não realizado 
 
No intuito de ajudarmos o estudante do Ensino Fundamental I  a desenvolver  a 
responsabilidade para com o DPC (dever  para casa), foi criada uma página na 
agenda para que o professor sinalize a falta do DPC, que deverá ser assinada 
pelos responsáveis. Após a quarta sinalização na etapa, o  aluno  receberá uma 
ocorrência por escrito. A partir da 3ª ocorrência, os alunos dos 3º, 4º e 5º 
anos  ficarão suspensos do recreio por 3 (três) dias para que  possam realizar 
as  atividades  estabelecidas pelo professor.  
 
Atrasos no início do horário de aula 
 
A partir do 1º ano do Ensino Fundamental, caso ocorra atraso superior a 5 minu-
tos  durante o  1º horário,  o aluno permanecerá em local apropriado até o 2º 
horário, quando não mais poderá entrar na Instituição, exceto quando ele portar 
atestado médico. 
 
A partir do 6º ano do Ensino Fundamental II, no sexto atraso,  o  estudante      
retornará para casa.  
 

Da Educação Infantil  Do 1º ao 5º ano Do 6º ano ao Ensino Médio 

UNIDADE ANCHIETA 
Educação Infantil – 15h às 
15h30 

 
UNIDADE FUNCIONÁRIOS 
Maternal II e III – 14h às 14h30 

1º Período A – 15h às 15h30 
2º Período A – 15h30 às 16h 
2º Período B – 16h às 16h30 

Tarde: 14h40 
às 15h 

Manhã: das 9h45 
às 10h05 

 
 
 
 

Tarde: das 15h30  
às 15h50 
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A observância  de  horários é indispensável à boa educação e ao bom funciona-
mento da escola. 
 

Atrasos após o recreio 
 
O aluno deve ficar atento para não se atrasar para o início da aula imediatamen-
te após o recreio. A impontualidade levará o professor a impedi-lo de  entrar em 
sala. 
 
Intervalos entre aulas 
 
O recreio é o único intervalo que existe  entre  as  aulas.  Portanto,  nos  demais 
horários, o aluno deve aguardar a troca dos professores em sala. Se, por algum 
motivo justificável, ele tenha que se retirar da sala, deve esperar  a  chegada do 
professor da próxima aula para pedir-lhe autorização. A saída  do  aluno sem a 
autorização prévia do professor acarreta o impedimento de seu reingresso na 
sala de aula, a menos que ele esteja munido de uma autorização especial da 
equipe pedagógica. 
 
Dispensa de Educação Física  
 
A legislação permite a dispensa das atividades físicas nas escolas ao aluno que 
apresentar limitação física ou doença impeditiva, desde que atestadas por um 
médico. Os atestados referentes a essas dispensas deverão ser apresentados à 
Coordenação de Segmento, quando passará a valer o regime especial nas ativi-
dades físicas. 
 
Ausências e atrasos 
 
Ocasionais atestados médicos, declarações e convocações não abonam faltas ou 
atraso, apenas justifica a ausência do aluno às aulas,  o  que  poderá lhe garantir 
uma segunda oportunidade em casos de perda de provas e exercícios avaliati-
vos, conforme as regras do Regimento Escolar. Só se legitima, porém, esse direi-
to, se o documento for apresentado, até dois dias letivos após o retorno às au-
las, à Coordenação de Segmento.    
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Uso do uniforme 
 
O uso do uniforme é obrigatório,  por  uma   questão   de   segurança  e   orga-
nização. Os modelos são os seguintes: 
 
Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio. 
Blusa: modelo adotado pelo Colégio (as blusas devem ser de tamanho suficien-
te para encobrir o abdome). 
Agasalho: Prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio. 
Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias ou 
chinelos. 
 
Será permitido o uso de calça de  tecido   azul   tipo   jeans   escuro tradicional,   
sem   adereços/customização (botões, rasgos etc), somente para alunos do Ensi-
no Médio. 
 
Uniforme da Escola Integral 
Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio. 
Blusa: modelo específico para a Escola Integral. 
Agasalho: Prioritariamente, deve-se usar o modelo adotado pelo Colégio. 
Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias ou 
chinelos. 
 
Obs. 1: O aluno só poderá entrar sem uniforme em última necessidade e com a 
devida justificativa dos pais na agenda ou manual. 
Obs. 2: Não é permitido o uso de uniformes, camisas ou agasalhos de equipes 
esportivas ou de seleções, bem como de torcidas organizadas, nas atividades 
pedagógicas internas e/ou externas. 
Obs. 3: Em toda e qualquer atividade escolar, inclusive no contraturno, desde 
que não seja dispensado pelo Colégio Arnaldo, o aluno deverá utilizar o unifor-
me. 
 
Uniforme de Educação Física 
O aluno deverá se apresentar para as aulas de Educação Física obrigatoriamente 
com o uniforme determinado pela escola. 
 
Calça /bermuda: a mesma de uso diário (em tactel) para meninos e meninas. 
Bermuda de helanca: adotada como opção para as meninas. 
Blusa: modelos masculino e feminino adotados pelo Colégio para as aulas de 
Educação Física. 
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 Biquíni com uso de short, maiô ou sunga para natação. 
ENTREGA DE TRABALHOS ESCOLARES 

 

Os trabalhos escolares têm que ser entregues na data estipulada  pelo  profes-

sor. O aluno deve seguir as orientações do professor e atentar aos critérios que 

ele estabeleceu para a avaliação dessas atividades. Caso elas não sejam entre-

gues nas datas estipuladas, sem justificativa, poderão ser entregues, no máximo,  

na  aula  seguinte da própria disciplina,  porém  valendo apenas 50% da nota 

total que lhe fora atribuída. 

 

REPRESENTANTES DE TURMAS 

 

Uma das formas de se investir no surgimento e desenvolvimento de lideranças 

positivas é o processo de eleição de representantes de turmas. Pelo voto direto, 

os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio escolhem seus líderes de 

turma, que os representam junto à comunidade escolar. Esses alunos são acom-

panhados pela Coordenação de Segmento e pelo SER (Serviço de Educação Reli-

giosa). 

 

PAPEL DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

A família tem grande relevância no processo de aprendizagem do aluno. Os pais 

são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Por isso, devem apoiar, 

cobrar, incentivar e acompanhar o seu estudo. Devem estar atentos aos perío-

dos de provas e às datas de entrega dos boletins, comunicados pedagógicos/

disciplinas, bem  como  das reuniões com os pais, de modo que fiquem cientes 

da situação escolar do filho. Além disso, devem verificar o cumprimento dos ho-

rários de estudo diário em casa. Também cabe aos  pais  comunicar  à  escola  

situações ou aspectos percebidos por eles que estejam prejudicando o aprendi-

zado do filho.  

 

Para esse acompanhamento, a família poderá solicitar o login e senha na secre-

taria para acesso através da internet. 
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LIBERAÇÃO  

 

O aluno só poderá se ausentar da Instituição mediante uma solicitação redigida  

pelos pais e/ou responsáveis, e, posteriormente, autorizada pela Coordenação de 

Segmento.  

 

PREPARAÇÃO PARA VESTIBULARES E EXAME NACIONAL 

DO ENSINO MÉDIO — ENEM  

parei 

Desde as séries iniciais o Colégio Arnaldo executa ações e cria projetos que visam 

à preparação para os vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio — 

ENEM.  

 

São várias as ações que têm como meta o aprofundamento sistemático nos estu-

dos. Como exemplos, podem ser citados o aumento da carga horária, as provas 

aplicadas no turno oposto às aulas, a realização de simulados, o planejamento 

curricular em consonância com os conteúdos, as  habilidades  e  as  competências 

abordadas nos vestibulares e no Enem, os plantões  extras,  quando necessários, e 

as oficinas. 

 

Lembramos, contudo, que o interesse maior em prestar o vestibular e o ENEM 

deve ser do próprio aluno, com a imprescindível coparticipação dos pais e/ou res-

ponsáveis. O Colégio disponibiliza os  instrumentos  e  os  meios  para  o  sucesso 

do estudante, mas a caminhada, obviamente, tem que ser feita  por  ele  mesmo. 

 

USO DO ESCANINHO 

 

Para alunos do 6º ano em diante é disponibilizado a opção de locação do escani-

nho. Caso haja interesse, o aluno deve entrar em  contato com a Secretaria para o 

pagamento da taxa anual. 
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TRABALHO DE CAMPO 

 

O Colégio Arnaldo realiza trabalhos de campo que são planejados com o propósi-

to de prover os educandos de novas experiências e dar-lhes a oportunidade de 

pôr em prática as matérias estudadas em sala de aula. 

 

Os trabalhos de campo acontecerão por séries e temáticas específicas. Os custos 

por viagem pedagógica serão avisados previamente às famílias, que poderão 

aderir ou não. 

 

USO DA BIBLIOTECA  

 

O aluno poderá fazer uso da biblioteca para fins de estudo e se cadastrar para 

empréstimo de livros. Em caso de atrasos na devolução,  o estudante estará su-

jeito às penalidades decorrente estabelecidas pelo Regulamento da Biblioteca. 

Em caso de perdas ou danos, o leitor deve restituir à biblioteca outro  exemplar  

da  mesma obra. 

 

Os alunos não podem usar a biblioteca em horário de aula, a não ser nos casos 

em que houver orientação do professor e/ou autorização da Coordenação Peda-

gógica. 

 

NORMAS DE SEGURANÇA PARA OS LABORATÓRIOS 

DE QUÍMICA E BIOLOGIA E MUSEU 

 

Para a utilização dos Laboratórios de Química e Biologia é importante que se pre-

vinam acidentes mediante obediência às normas de segurança  apresentadas  

pelos professores no primeiro dia de trabalho nesses ambientes. É obrigatório o 

uso de jaleco, sendo proibido o empréstimo do mesmo. 

 

Os museus são ambientes tipicamente de observação e de demonstração experi-

mental em História Natural e Mineralogia. Esses são considerados fontes impor-
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tantes de aprendizagem e de contribuição para aumentar o nível cultural da so-

ciedade. Portanto, é importante frisar que: 

 

 o material, por se destinar à demonstração, só pode ser manipulado pelo 

professor; 

 a conduta do aluno deve ser a mesma que se exige em sala de aula (não 

manter conversação paralela e não se ocupar de assuntos estranhos à au-

la, por exemplo). 

 

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO 

 

Dos direitos: 

 

 Participar de aulas adequadamente preparadas e desenvolvidas pelos do-

centes. 

 Encontrar ambientes de estudo compatíveis com a atividade  a  ser  execu-

tada. 

 Fazer perguntas que julgar convenientes, para melhor esclarecimento da 

matéria, após ter tomado conhecimento do assunto a ser tratado durante 

a aula. 

 Ser tratado com respeito e atenção pelos colegas, professores, diretores e 

demais colaboradores. 

 Receber o boletim escolar com a avaliação do seu aproveitamento. 

 Frequentar a biblioteca e laboratórios seguindo as normas estabelecidas 

para aqueles locais. 

 Participar dos projetos e atividades pedagógicas e de pastoral propostos 

pelo Colégio e pelos professores com a devida autorização dos pais. 

 Ser ouvido e orientado pela Coordenação Pedagógica de Segmento com o 

objetivo de buscar soluções para problemas pedagógicos e de aprendiza-

gem. 

 Ser informado sobre as datas e horários de atividades pedagógicas. 

 Apresentar sugestões e pedidos à diretoria da escola e à equipe pedagógi-

ca. 
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 Receber a primeira via de documentos sem nenhum ônus. 

 Requerer segunda chamada ou revisão de provas, respeitadas as normas e 

os prazos estabelecidos pelo Colégio Arnaldo. 

 A ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo nos termos deste 

regimento no caso de ser réu em processo administrativo interno da Insti-

tuição.  

 

Não são permitidas ao aluno as seguintes práticas: 

 

 Afixar cartazes ou fazer divulgação, dentro do estabelecimento, de even-

tos não relacionados com o colégio, sem a prévia autorização da comuni-

cação; 

 Sair do colégio, durante o horário de aulas, sem autorização escrita dos 

pais e o ciente da Coordenação de Segmento ou a quem ela delegar esse 

acompanhamento; 

 Praticar Bullying, brigar, incentivar brigas, organizar grupos e ameaçar co-

legas, ou fazer brincadeiras que impliquem toques corporais, dentro, ou à 

porta, ou nas imediações do Colégio. 

 “Cabular” aula dentro do próprio Colégio, pelos corredores,  pátios,  bibli-

oteca, banheiros e outras dependências. 

 Comemorar aniversário de colegas com manifestações de mau-gosto, tais 

como rabiscar uniformes, jogar ovos, farinha, etc, seja no início ou no fim 

do turno, nem nas imediações do Colégio. 

 Denegrir a imagem do Colégio e de pessoas que fazem parte do quadro da 

Instituição, intencionalmente ou não, por meio do uso ou acesso indevido 

a sites e páginas da internet, bem como da postagem, de qualquer conte-

údo que seja inadequado e/ou impróprio para menores de idade. 

 Dirigir-se para as aulas sem a agenda ou manual, sem o material escolar e 

(se for o caso) sem o visto dos responsáveis nas observações feitas na 

Agenda Escolar ou no Manual do Aluno. 

 Dirigir-se à gráfica para solicitar material já distribuído em sala de aula 

pelo professor. 
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 Distribuir, sem autorização da escola, dentro do estabelecimento ou fora 

dele, qualquer  impresso ou material, inclusive por meio eletrônico, em 

que o nome da Instituição e todos a ela ligados estejam envolvidos. 

 Entrar em classe com atraso sem autorização da Coordenação de Seg-

mento. 

 Entrar ou permanecer no colégio, durante o horário de aulas, sem estar 

devidamente uniformizado. 

 Consumir alimentos durante as aulas, inclusive o chiclete. 

 Introduzir no espaço escolar pessoas que não fazem parte do quadro da 

Instituição, sem autorização prévia. 

 Ocupar-se, durante as aulas, com atividades inapropriadas ou incompatí-

veis com as disciplinas. 

 Participar de torcida dentro ou nos arredores da Instituição, com a finali-

dade de instigar conflitos.  

 Perturbar a ordem nos corredores, pátios ou demais dependências do 

Colégio. 

 Realizar jogos de azar com apostas. 

 Portar, fazer apologia, usar, distribuir, vender, comprar, mostrar, ajudar 

a esconder qualquer tipo de droga ilícitas, cigarro ou bebida alcoólica 

dentro do Colégio, no seu entorno e nos trabalhos de campo. 

 Praticar qualquer tipo de comércio, ainda que seja venda de convites 

para festa, sem autorização da Diretoria. 

 Promover coletas, rifas e subscrições, dentro ou fora da escola, usando 

ou não o nome de  quaisquer de seus órgãos, salvo quando autorizadas 

pela Diretoria. 

 Promover e realizar festas em  sala  de  aula,  utilizando  comidas  e  be-

bidas, sem autorização da Coordenação de Segmento. 

 Trazer consigo objetos, joias, celular ou dinheiro de maior vulto, pois o 

Colégio não se responsabilizará por sua perda ou desaparecimento. 

 Trazer, manter consigo e/ou utilizar, dentro das dependências da escola 

ou em suas proximidades, qualquer tipo de objetos, brinquedos, explosi-

vos ou recipientes com gás que possam trazer danos à integridade física 
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ou moral a si ou a outras pessoas, referido que, apenas, para intimida-

ção. 

 Trazer para o Colégio objetos cortantes, armas e/ou brinquedos que imi-

tem armas de fogo ou espadas, bem como “soco-inglês” ou quais 

 quer objetos que atentem contra a integridade física de outrem. 

 Trazer para o Colégio textos, gravuras e objetos impróprios à Instituição 

e aos bons costumes. 

 Usar adornos, desenhos ou frases que tenham como objetivo propagar 

as drogas ilícitas, cigarro ou bebida alcóolica e os maus costumes. 

 Usar corretivo líquido em qualquer atividade escolar. 

 Utilizar o boné, toucas e capuz em sala de aula e em outras atividades 

pedagógicas, exceto quanto autorizado pela coordenação de segmento. 

 Utilizar quaisquer aparelhos de telecomunicação e/ou audiovisual, em 

especial celulares, em sala de aula, na biblioteca, ou em atividades peda-

gógicas sem autorização do docente. Em desacato à norma, o professor 

deverá requisitar o aparelho e encaminhar à Coordenação de Segmento. 

 Não é permitido o uso, exibição ou confecção de uniformes, adereços, 

símbolos ou elementos de equipes esportivas ou de seleções, bem como 

de torcidas organizadas, em atividades pedagógicas. 

 

 

Dos deveres: 

 

 Ser assíduo e pontual às aulas. 

 Dedicar-se, conscientemente, aos estudos e executar as tarefas determi-

nadas pelos professores. 

 Tratar com respeito os colegas, os professores, a equipe pedagógica, a 

diretoria, os disciplinários  e os demais colaboradores do Colégio. 

 Respeitar a autoridade de diretores, professores, especialistas de ensino 

e demais funcionários do colégio . 

 Observar normas de conduta compatíveis com uma visão cristã da vida. 

 Possuir e trazer para a aula o material escolar necessário. 



28 

 

 Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário e de todo o material 

de uso coletivo. 

 Responsabilizar-se financeiramente por prejuízos materiais causados ao 

Colégio, aos colegas, aos professores e aos colaboradores. 

 Manter-se informado das normas de funcionamento, da rotina pedagógi-

ca e das normas disciplinares do Colégio que regem a vida escolar dos 

alunos e cumpri-las. 

 

Medidas pedagógicas de caráter corretivo: 

 

De acordo com o Regimento Escolar, conforme a gravidade ou reiteração das 

faltas ou infrações descritas nos deveres ou que não são permitidas, as seguin-

tes medidas pedagógicas de caráter  corretivo  poderão ser aplicadas: 
 

 advertência oral; 

 advertência escrita; 

 atribuição de nota zero, em qualquer atividade avaliativa, ao aluno que 

usar de má-fé, com o  intuito de lesar ou ludibriar outrem; 

 afastamento das atividades escolares por prazo determinado; 

 emissão de termo de compromisso; 

 cancelamento da matrícula e emissão da guia de transferência. 

 

 O aluno afastado deve apresentar os trabalhos escolares porventura marcados 

no período em que se achava afastado. Ele tem o direito, também, de realizar 

todas as avaliações ocorridas durante o afastamento. 

 

O diretor-executivo reserva-se o direito de não renovar a matrícula do aluno 

com postura disciplinar inadequada à filosofia do Colégio. Os documentos de 

transferência são colocados imediatamente  à  disposição  dos  pais  ou  do  res-

ponsável. 
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RETORNO DO ALUNO FORA DO HORÁRIO DE AULA 

 

Visando a assegurar a integridade do estudante e a ciência da família, é impres-

cindível uma autorização dos pais e responsáveis  por  escrito ou por e-mail  para  

a  permanência  do  estudante no ambiente escolar fora do seu horário regular 

de aula para estudo na biblioteca, laboratório de informática ou outro ambiente 

determinado pela Coordenação.  

 

DISCIPLINÁRIOS 

 

Os disciplinários trabalham diretamente com os alunos e em consonância com a 

Coordenação Pedagógica de Segmento. A função deles é manter a disciplina nos 

corredores e no pátio, de modo que haja harmonia  permanente entre os alunos, 

além de cuidar e realizar o primeiro acolhimento daqueles que necessitarem de 

algum auxílio. Por isso, devem ser respeitados, pois a tarefa desses funcionários 

é  de  grande  importância  para  o  bom  andamento  dos  trabalhos diários.  

 

ANIVERSÁRIOS NO COLÉGIO ARNALDO  

 

Segmentos: Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
 

O Colégio Arnaldo oferece às famílias a oportunidade de que o aniversário do 

filho seja comemorado junto aos colegas da sua turma, desde que se respeitem 

estas recomendações: 
 

1. A festa deverá ser realizada no horário de recreio da turma. 

2. A data do aniversário deverá ser agendada com o apoio pedagógico com, pelo 

menos, 10 (dez) dias de antecedência, desde que não haja outro agendamento 

previamente. Será agendado  apenas 1 (um) aniversário por dia. 

3. Os convites deverão ser entregues ao apoio pedagógico com a antecedência 

de 5 (cinco) dias, para ser enviados aos colegas em suas respectivas agendas. 

4. Só será permitida a presença de, no máximo, 6 pessoas da família (incluindo 

pai e mãe), além da professora e dos alunos da turma. 
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5. Não é de responsabilidade do Colégio receber encomendas para a reali-

zação do aniversário. 

6. Ficará a critério dos pais ou responsáveis a decoração do espaço, que de-

verá ser limpo e organizado ao ser entregue, ao final da festa. 

 

Obs.: O aniversário no Colégio Arnaldo deverá ser simples, assim como a 

decoração. 

 

COLÔNIA DE FÉRIAS 

 

Acontece ao final do ano letivo, com a participação de alunos até o 9º ano.   

Durante a Colônia de Férias, são realizadas várias atividades esportivas, ar-

tísticas e lúdicas. O evento é aberto ao público externo, com o pagamento 

de taxa específica. 

 

ENCERRAMENTO DO ANO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 5º ANO, 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

As solenidades de encerramento da Educação Infantil, 5º ano e 9º ano do 

Ensino Fundamental e  3ª  série do Ensino Médio têm o objetivo de marcar 

a conclusão de um segmento de ensino. 

 

Lembramos aos pais que o Colégio Arnaldo não orienta e nem motiva os 

alunos para se organizarem em comissões que promovam festividades fora 

do ambiente escolar, dessa forma, não são permitidos encontros ou reuni-

ões, nas  dependências da Instituição, para esse fim. 
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ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO ESCOLAR 

Capa (obrigatória)                                               

   Deve conter dados para identificação:  

   - O nome da Instituição, o título, o seu nome e o número de chamada, o                                         

    nome da sua cidade e o ano. 

   Em caso de trabalho em grupo, os nomes dos alunos devem estar em ordem 

alfabética. 

Folha de rosto (obrigatória) 

· Nome do aluno (ou nomes dos integrantes do grupo) e número(s) de 

chamada. 

  Título principal, em negrito, com letras maiúsculas e centralizado. 

· Subtítulo, se houver, precedido de dois-pontos com menor destaque 

que o título;  nota de apresentação.  

· Deve conter a natureza (gênero) do  trabalho (relatório, resumo ou  re-

senha, relatório, dissertação, pesquisa), a disciplina a que se refere e o 

nome do Colégio. Tudo isso deve ser digitado com alinhamento do meio 

para a direita. 

· Nome do professor. 

· Local (cidade) e data – centralizados na parte inferior da página. 

Dedicatória (opcional). 

Agradecimento (opcional): dirigido às pessoas que, de alguma forma, contribu-

íram para o desenvolvimento do trabalho. 
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Epígrafe (opcional): pensamentos, retirados de um livro, música ou poema 

com a indicação da autoria. 

Sumário (obrigatório): enumere os capítulos  e as partes que  compõem  o  

trabalho indicando a página em que aparecem. Utilize somente algarismos ará-

bicos para enumerar os capítulos. 

Corpo do texto (obrigatório): introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Introdução: 

- Apresente os objetivos que deseja alcançar e a importância do estudo daquele 

tema.  Resumidamente, relate o que será discutido no trabalho. 

Desenvolvimento: 

Organize bem as ideias para escrever sobre o tema em questão e esteja atento 

às normas da língua portuguesa. 

Conclusão:  

Apresente suas ideias e as descobertas mais importantes do seu trabalho, ou 

seja, revele o que você realmente aprendeu. No caso de uma pesquisa, essa é a 

parte em que você especifica os resultados obtidos. Aproveite para expressar 

sua opinião sobre o tema estudado, valendo-se de argumentos elegantemente  

elaborados. 

Referência bibliográfica (obrigatória): é a bibliografia consultada. 

Para se indicar um livro, temos como referência o autor; assim:  

Ø ÚLTIMO SOBRENOME, nome. Título do livro, subtítulo. Número da edi-

ção. Cidade: editora, ano. Número de páginas ou volume (caso seja 

exemplar de alguma coleção). 

Ø Livros, dicionários e enciclopédias: 
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BRANCO, Samuel Murgel. O Saci e a reciclagem do lixo. 4. ed. São Paulo: 

Editora Moderna, 1998, p. 26 a 31. 

 

Ø Revistas 

LANA, Paulo da Cunha. Quem se lixa para o lixo. Revista Ciência Hoje (das 

crianças). Rio de Janeiro: SBPC, ano 10. n.76, p.9-12. 

Ø Sites da internet: HTTP;//WWW.matrix.com.br/peixe/index.htm 

Ø Entrevistas (nome, idade, profissão):  

Maria Tereza de Souza, 25 anos, professora. 

Anexos (opcionais): você pode incluir o material para ilustrar o trabalho:  

fotos, recortes, desenhos, gráficos. Coloque legenda em cada figura. 

Observação importante 

O trabalho deve ser entregue na data marcada, organizado, limpo e com 

letra legível. Se for digitado, deverá seguir as seguintes normas: 

Formato do papel A-4(210x297mm) e fonte 12. Letra arial ou times new 

roman, espaço 1,5 entre linhas, parágrafo recuado a 1,25 da margem es-

querda. Todo o trabalho, inclusive os anexos, será numerado. A numeração 

se faz com algarismos arábicos, dentro da margem direita superior. A con-

tagem começa a partir da folha de rosto. 

 

ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

MAPA CONCEITUAL 

Mapas conceituais são representações gráficas semelhantes a diagramas, 

que indicam relações entre conceitos ligados por palavras. O mapa concei-

tual é uma ferramenta para organizar e representar o conhecimento. Na 
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condição de ferramenta de aprendizagem, ele permite ao estudante fazer 

anotações, resolver problemas, planejar o estudo e a escrita de grandes 

relatórios, preparar-se  para avaliações, identificar a integração dos assun-

tos. 

· Como construir 

- Escolher o tema a ser abordado; 

- Identificar as informações mais importantes do texto e escrevê-las em for-

ma de conceitos utilizando uma, duas ou três palavras;  

- Ordenar os conceitos por abrangência, numa sequência hierarquizada 

(conceitos mais abrangentes no topo; na parte intermediária, os menos 

abrangentes e, na parte inferior, os mais específicos); 

- Estabelecer relações entre os conceitos; 

- Conectar os conceitos, traçando linhas e relacionando-os hierarquicamen-

te; 

- Adicionar novos conceitos, caso eles sejam necessários; 

- Fazer a revisão; 

- Preparar o mapa final; 

- Resumidamente, os conceitos se relacionam da seguinte forma: 

"conceito" - ligação - "conceito", podendo um mesmo conceito estar  

relacionado a diversos outros.     

ESQUEMA 

Esquematizar é organizar um texto de forma sintética, com lógica, retirando 

as ideias principais, os detalhes importantes e as ideias secundárias. É 

destacar a inter-relação das  ideias. 
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Pode ser formulado por meio de gráficos , símbolos, códigos ou palavras. 

Os esquemas permitem que, de forma rápida, obtenha-se uma ideia clara do 

conteúdo e da estrutura da informação, para depois  poder  estudá-la e ana-

lisá-la com  profundidade. Os esquemas são uma grande ajuda para organi-

zar os tempos de estudo, bem como para avaliar o que foi estudado, o que 

nos falta e aquilo a que temos que dar maior ênfase. 

 

Para elaborar um esquema é necessário  

1 - fazer uma leitura, sublinhando as ideias principais;  

2 - procurar as palavras e os conceitos-chave, enunciando-os em frases cur-

tas; 

3 - ordenar o conteúdo de modo a definir o tema central, as ideias principais 

e as secundárias, para que se possa, gradativamente, decompor a informa-

ção; 

4 - eleger o tipo de esquema a ser desenvolvido. 

Tipos de esquemas  

Dentre os vários tipos de esquemas, os mais utilizados são as setas, os col-

chetes, as chaves, as linhas retas ou curvas, a numeração progressiva, as 

letras ou algarismos romanos. 

 

RESUMO 

O resumo é uma abreviação do texto original, em poucas palavras, e deve 

representar as ideias principais sem mudar a estrutura do texto original. 

Num resumo há que se evitar incluir ideias, juízos e reflexões pessoais. Para 

elaborá-lo, é necessário 
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1 - ler o texto duas vezes para compreender o tema, suas ideias principais 

e secundárias; 

2 –sublinhar as informações mais importantes, fazendo anotações à mar-

gem dos parágrafos do texto; 

3 - relacionar os elementos destacados e sintetizá-los; 

4 - usar parágrafos para separar os elementos importantes e argumentos 

diferentes; 

5 –fazer um rascunho, para depois desenvolver uma revisão de trabalho e 

partir para as correções, eliminando palavras e comentários desnecessá-

rios . 

· Para elaborar o resumo, podemos lançar mão de algumas pergun-

tas, que muito nos auxiliarão: Qual é o assunto do texto? Qual é o 

seu objetivo fundamental? O que propõe? O que quer explicar? O 

que é mais importante? 

SÍNTESE 

Os requisitos para elaborar uma síntese são os mesmos exigidos para um 

resumo (compreender o tema, conhecer a estrutura do texto, etc.). No 

entanto, o objetivo é produzir um texto breve, no qual seja explicitado 

aquilo que compreendemos do texto original, expressando as ideias do 

autor com as nossas próprias palavras. 

 

 

FICHAMENTO 

O fichamento é uma forma de investigação que se caracteriza pelo ato de 

fichar (registrar) todo o material necessário à compreensão de um texto 

ou tema. Para isso, é preciso usar fichas pois elas facilitam a documenta-

ção e preparam a execução do trabalho. O fichamento é uma forma de 
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estudar / assimilar criticamente os melhores textos / temas da sua forma-

ção acadêmico-profissional.  

Fichário : O fichário não é mais do que o espaço no qual você armazena, 

classificadamente, as fichas produzidas por seus fichamentos. 

Um fichamento completo deve apresentar os seguintes dados:  

1- Indicação bibliográfica – mostrando a fonte da leitura (cf. ABNT) 

(Nome do autor, título da obra, edição, local de publicação, editora, ano 

da publicação, número do volume, se houver mais de um, e número de 

páginas); 

EX: SCARPARO, Monica Sartori. Fertilização assistida: questão aberta: as-

pectos científicos e legais. Rio de Janeiro: Dorense Universitária, 1991. 

189p. 

2. Resumo – sintetizando o conteúdo da obra. Trabalho que se baseia no 

esquema (na introdução pode-se fazer uma pequena apresentação histó-

rica ou ilustrativa). Deve apresentar as partes essenciais do texto. 

3. Citações – apresentando as transcrições significativas da obra. Deve-se ter 

o cuidado de abrir e encerrar a citação com aspas , e indicar a página da qual 

se fez a transcrição. Quando se fizer supressão de alguma parte da obra, de-

ve-se indicar tal supressão com reticências entre colchetes [...] . Quando a 

citação passar de uma página para outra, deve-se citar o  número das duas 

páginas (exemplo: pp. 325-326);  

4. Comentários – expressando a compreensão crítica do texto, baseando-se 

ou não em outros autores e outras obras;  

5. Ideação – colocando em destaque as novas ideias que surgiram durante a 

leitura reflexiva.  

28.1 Bibliografia: HUHNE, L.M. Metodologia científica. 7ª ed. Rio de Janei-

ro: Agir, 2000, pp. 64-65.  
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SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa 

científica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Imperus, 2002. 

FERNANDES, Maria Nilza. Técnicas de estudo. São Paulo: Editora E.P.U. 

LTDA. 1979. 

DOUGLAS,William. Como passar em provas e concursos. Rio de Janeiro: Ob-

jetiva, 2004. 

ORIENTAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Em sala de aula 

- Fique atento às explicações do professor e registre o que for mais impor-

tante;  

- Anote as dúvidas  e nunca deixe de esclarecê-las durante as aulas; 

- Evite conversas durante a exposição da matéria e isole-se de possíveis cole-

gas que atrapalhem a sua concentração. 

Em casa 

- Crie um quadro de horário de estudos diários para revisar as  matérias do 

dia. Não deixe para estudar em véspera de prova; 

- Procure um lugar tranquilo, sem barulho, iluminado e confortável para rea-

lizar seus estudos; 

- Após organizar o espaço, confira o material necessário para fazer suas ativi-

dades (livros, cadernos, dicionário, estojo completo);  

- Antes de iniciar o trabalho, consulte a agenda do dia e os horários de aula, 

para verificar as tarefas marcadas . Faça as atividades com capricho e aten-

ção; 

- Faça a leitura dos livros da etapa; 
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- Uma boa alimentação, uma atividade física ou um esporte são elementos 

importantes para a sua aprendizagem; 

- Para se atualizar, acompanhe os telejornais, leia revistas e jornais.  

 

 

 

 

DEVERES DE CASA E TRABALHOS ESCOLARES 

A execução dos deveres de casa e trabalhos escolares é compromisso im-

prescindível dos alunos para com o processo de aprendizagem, na medida 

em que auxilia na fixação da matéria, na eliminação das dúvidas e na prepa-

ração adequada para a assimilação de novos conteúdos. Os professores es-

tabelecerão os critérios de cobrança e acompanhamento dos deveres de 

casa e trabalhos escolares em função do número de aulas semanais de cada 

disciplina. 

Horário de estudo em casa 

 

 
 

Total de horas de estudo por semana: ___________________________ 

 

 

Após a leitura das normas disciplinares e orientações constantes desta agen-

da/Manual do Aluno, você deverá entregar a solicitação ao disciplinário, que 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 

Das _______ 

às ________ 
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Assinatura do aluno e dos pais (ou responsáveis) 

 

Cientes: 

 

Aluno: _____________________________________________________________________ 

Estou ciente do conteúdo deste manual e me comprometo em cumprir as orientações nele 

contidas. 

 

Responsável: ________________________________________________________________ 

Estou ciente do conteúdo deste manual e me proponho a acompanhar o estudo do(a) meu

(minha) filho(a), em conformidade com as orientações nele contidas. 

  

 

 

 

Belo Horizonte, ________ de ___________________________ de 2017 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Responsável  
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Protocolo nº 1 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 1 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 2 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 2 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 3 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 3 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 4 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 4 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO COM O COLÉGIO 
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Protocolo nº 5 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 5 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 6 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 6 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 7 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 7 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 8 

Data ____ / ____ / 2015. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 8 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Protocolo nº 9 

Data ____ / ____ / 2014. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 9 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 10 

Data ____ / ____ / 2014. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 10 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 11 

Data ____ / ____ / 2014. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 11 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

Protocolo nº 12 

Data ____ / ____ / 2014. 

 

Assunto: ______________________. 

 

Recebido por: __________________. 

Protocolo nº 12 
 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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