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1) CALENDÁRIO ESCOLAR

O calendário escolar está disponível para pesquisa e/ou download no site
www.colegiosantanh.com.br. Os dias letivos, os eventos, as entregas de
avaliações, os simulados e os feriados, entre outras datas estão informados nesse
documento.

2) HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

A partir das 7h10min (manhã) e 13h05min (tarde) estará liberado o acesso
aos prédios do colégio.
O horário das aulas está assim organizado:
Turno da Manhã: 7h20min às 11h45min
Turno da Tarde: 13h10min às 17h30min
Turno Inverso: 7h às 19h
Espaço Lúdico: Para alunos até 10 anos oferecemos a opção do Espaço
Lúdico. Essa é uma opção aos pais que não podem buscar seus filhos no término
da aula do turno da tarde. Seu funcionamento é até as 19 horas. A contratação
desse serviço é realizada na secretaria da escola.
Importante: Haverá a cobrança de taxa diária de R$ 25,00, caso o aluno,
que demande acompanhamento permaneça no colégio após o horário contratado.

•

Observações:
Turno Inverso: Atrasos e saídas antecipadas implicam em perda de atividades
programadas, que não serão recuperadas. Os alunos que frequentam o Turno
Inverso almoçam assistidos por profissionais habilitados. Esse espaço é
exclusivo para esse público. Caso seja necessário o contato com a criança, os
familiares deverão comunicar, com antecedência, via agenda para
organização desse momento. O acesso ao aluno será assistido por um
funcionário da escola.
As atividades do Turno Inverso são realizadas por meio de oficinas, como:
- Canto e Percussão
- Culinária
- Educação Física
- Expressão Corporal
- Natação Recreativa
- Violão, para alunos do 2º ao 4º ano (trazer instrumento)

• Chegadas tardias ou saídas antecipadas só deverão ocorrer em casos
realmente necessários, por meio de informação na agenda e do contato do
responsável legal com o setor disciplinar.
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3) COMUNICAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA

DIARINHO (Educação Infantil): deverá permanecer sempre na mochila da
criança. Quando houver um bilhete solto, significa que esse deverá ser retirado e
permanecer em casa. Os demais bilhetes serão grampeados ou colados. É
importante que os pais e/ou responsáveis assinem o bilhete, pois esta será a
confirmação de que a família está ciente das atividades informadas. Da mesma
forma, a professora assinará os bilhetes escritos pela família.
Os recados devem ser dados por meio do diarinho e não na porta da sala,
momento em que a professora recebe e orienta as crianças.
Quando os pais necessitarem conversar com a professora, deverão marcar
um horário com antecedência. Os horários devem ser solicitados via agenda e
serão marcados nos momentos dos projetos, juntamente com o CIPE. Não será
possível agendar atendimentos fora do horário de aula.
AGENDA (Ensino Fundamental e Médio): deverá permanecer sempre na
mochila do aluno. É um meio de comunicação família/escola, além de ser um
recurso para a organização das rotinas escolares (lembrete de provas e
trabalhos). Quando os pais necessitarem conversar com o professor, deverão
marcar um horário com antecedência. Os horários devem ser solicitados no CIPE.
Não será possível agendar atendimentos fora do horário de expediente do
colégio.

4) SISTEMA DE AVALIAÇÃO

4.1 Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano)
A avaliação é expressa por parecer descritivo na Educação Infantil e nas turmas
de 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental. No 5º ano, a avaliação é expressa por
nota de 0 a 10, sendo a média 7,0. Durante o ano letivo, concomitante ao
processo de ensino e aprendizagem, ocorre a recuperação paralela dos conteúdos.
Ao final do ano, o aluno deverá atingir 21,0 pontos ou mais, em cada
componente curricular, para ser considerado APROVADO.
O aluno que não alcançar os 21,0 pontos, ao final do ano letivo, deverá
realizar Atividades Adicionais.
4.2 Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e Ensino Médio
A avaliação é trimestral, sendo que a média é 7,0. Durante o ano letivo,
concomitante ao processo de ensino e aprendizagem, ocorre a recuperação
paralela dos conteúdos. Ao final do ano, o aluno deverá atingir 21,0 pontos ou
mais, em cada componente curricular, para ser considerado APROVADO.
O aluno que não alcançar os 21,0 pontos, ao final do ano letivo, deverá realizar
Atividades Adicionais.
4.3 Atividades Adicionais
O aluno que não alcançar 21,0 pontos em uma ou mais disciplinas, ao final do
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ano letivo, deverá realizar provas em período determinado no
calendário escolar, buscando atingir a pontuação necessária para a aprovação.
Os alunos que, mesmo assim, não atingirem os pontos necessários, serão
avaliados por conselho de classe final.
4.4 Consultas aos Resultados
As notas de avaliações poderão ser consultadas pelo aluno e por seus familiares,
através do portal Gvcollege (www.colegiosantanh.com.br). A consulta é
realizada conforme descrito a seguir:
 Para o responsável financeiro ou pais:

USUÁRIO: CPF do responsável financeiro (sem ponto e sem traço).
SENHA: ddmmaaaa (data de nascimento do responsável financeiro).
 Para o aluno:

USUÁRIO: código de matrícula.
SENHA: ddmmaaaa (data de nascimento do aluno).

5) PAA – Projeto de Auxílio Aprendizagem
O projeto de auxílio à aprendizagem é oferecido aos alunos do 5º ano e dos
Anos Finais do Fundamental e Ensino Médio. Os atendimentos acontecem em
turno contrário, nas disciplinas de Biologia, Física, Língua Portuguesa,
Matemática e Química.

6) PROVAS E TRABALHOS
6.1 Provas de Recuperação
O aluno terá o direito de realizar uma prova de recuperação das notas parciais do
trimestre, de cada componente curricular. A prova de recuperação ocorre durante
o período de aula da disciplina.
A recuperação refere-se à prova com a nota mais baixa do aluno no trimestre.
Trabalhos não serão recuperados, apenas notas de provas.
6.2 Provas Atrasadas
O aluno que não comparecer ao Colégio, em dia de prova (mesmo em caso de
prova de recuperação), em função de doença ou outros casos específicos, terá
direito a realizar prova atrasada. As provas ocorrem trimestralmente, conforme
calendário escolar, abrangendo os conteúdos do trimestre.
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- Atestado Médico e de Confederações: O aluno apresentará o
atestado médico e/ou de confederações ao professor, que deverá assiná-lo; logo
após, o aluno deverá dirigir-se ao CIPE para agendar a prova.
- Em outros casos específicos (viagem, indisposição): Os pais deverão enviar um
bilhete com a justificativa da falta e o aluno deverá apresentar ao professor. O
professor deverá assinar o bilhete e, nesse caso, o aluno deverá pagar uma taxa
na tesouraria e dirigir-se ao CIPE para o devido agendamento.
Caso o aluno tenha mais de 2 (duas) provas, essas serão pré-agendadas pelo CIPE.
Obs.: Não se aplica provas de recuperação em dias de provas atrasadas.
6.3 Trabalhos
Os trabalhos de grupo s erão previamente agendados pelo professor e
realizados no turno de aula dos alunos. Em casos específicos, o professor irá
informar a família através de bilhete e a escola disponibilizará o ambiente
de estudo da biblioteca.
6.4 Trabalhos não entregues na data
Os alunos que não entregarem trabalhos no dia previamente agendado pelo
professor deverão entregá-los na próxima aula ou em nova data
marcada pelo professor. Porém, a nota dos trabalhos não entregues no dia
marcado terá valor máximo 8,0.

7) SIMULADOS

Todo aluno matriculado nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio deve
realizar os SIMULADOS.
Quando ocorre? Trimestral para o Ensino Médio e semestral para os anos finais do
Ensino Fundamental.
Conteúdo: será informado aos alunos até 5 dias antes da realização da prova e
deve contemplar os conteúdos trabalhados no trimestre.
A prova: questões objetivas, formuladas pelos professores das turmas.

7.1 Ensino Fundamental:
Contém 40 questões. A prova é dividida em dois cadernos, com 20 questões
em cada. Cada questão terá o valor de 0,5 (zero vírgula cinco), totalizando
10,0 (dez) pontos para cada caderno.
•
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Número de questões por disciplina:
Caderno 1: Ciências Humanas: L. Portuguesa (5), L. Espanhola (3), L. Inglesa
(3), Educação Física (3),Arte (3) e Ensino Religioso(3).
Caderno 2: Ciências Exatas e Sociais: História(4), Geografia(4),Filosofia (2),
Matemática(5) e Ciências (5).

7.2 Ensino Médio: Contém 50 questões referentes aos conteúdos desenvolvidos
em aula. A prova é dividida em dois cadernos, com 25 questões em cada. Cada
questão terá o valor de 0,4 (zero vírgula quatro), totalizando 10,0 (dez).
• Número de questões por disciplina:
Caderno 1: Ciências Humanas: L.Portuguesa (5), Literatura(4),
L.Espanhola(5), L. Inglesa(5), Educação Física(2),Arte (2) e Ensino
Religioso(2).
Caderno 2: Ciências Exatas e Sociais: História (2), Geografia (2),
Sociologia(2), Filosofia(2), Matemática (5), Física(4), Biologia(4) e
Química(4).
Notas: a nota para o Caderno de Ciências Humanas será computada somente
para as disciplinas desse caderno. A nota do Caderno de Ciências Exatas e
Sociais será computada somente para as disciplinas desse caderno).
Importante:
• Para o simulado da 1ª série todas as disciplinas devem formular no
mínimo 1 atividade a nível de ENEM.
• Para a 2ª série todas as disciplinas devem contemplar, no mínimo 2
atividades a nível de ENEM.
• Os alunos da 3ª série realizam o simulado da seguinte forma:
- 1º simulado: As disciplinas que contemplam de 5 a 4questões devem
planejar a nível de ENEM.
- 2º e 3º simulado: Deve ser formulado em sua totalidade por atividades
a nível de ENEM.
7.3 Simulado de Redação
Ocorre semestralmente no 9ª ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
A redação é parte fundamental do ENEM e dos vestibulares. Portanto, as
propostas contemplam temas em sintonia com o cotidiano dos alunos e
valorizam a diversidade de ideias, opiniões e culturas.
Nota: A nota do Simulado de Redação é computada exclusivamente para a
disciplina de Língua Portuguesa.
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7.4 Justificativa de falta (Simulado)
O aluno que não comparecer ao Colégio no Simulado, em função de doença ou de
outros casos específicos, deverá realizar a prova em outra data a ser definida
pelo CIPE.
• Atestado Médico e de Confederações: O aluno apresentará o atestado
médico e/ou confederações no CIPE, logo após o retorno às atividades
escolares.

• Em outros casos específicos (viagem, indisposição): Os pais deverão enviar
um bilhete com a justificativa da falta. O aluno deverá apresentá-lo no
CIPE, logo após o retorno às atividades escolares. Nesse caso, o aluno deverá
pagar uma taxa na tesouraria e dirigir-se ao CIPE para o devido
agendamento.

SEM JUSTIFICATIVA = No caso de falta não justificada, a nota é ZERO.

8) BILHETE: COMUNICADO PEDAGÓGICO DISCIPLINAR

Caso o professor necessite enviar um bilhete ao aluno, relativo ao não
cumprimento de atividades, a não entrega de trabalhos e aos atrasos (entre
outros), esse bilhete, COMUNICADO PEDAGÓGICO DISCIPLINAR, deverá ser
assinado pelo responsável e devolvido ao professor.

9) INFORMAÇÕES DISCIPLINARES
9.1 Uso do Celular
O celular não é um material solicitado pelo Colégio e, por esse motivo, o
Colégio não se responsabiliza pela perda do mesmo. Caso o aluno o tenha em
sala de aula, lembramos que esse deve permanecer no “silencioso” ou
desligado, durante todo o período. Se utilizado em aula, o professor o recolherá
e o entregará no Serviço de Orientação Disciplinar. Somente o responsável pelo
aluno poderá retirá-lo nesse local em horário de aula.
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9.2 Uniformes
Para sua segurança, é obrigatório o uso do uniforme escolar em todas as
atividades. Os uniformes dos projetos não poderão ser usados no horário normal
de aula.
9.3 Troca entre períodos
Durante a troca dos professores, entre os períodos de aula, o aluno deverá
permanecer em sala.
LIVRARIA: Os alunos poderão realizar as compras de materiais somente no
horário de entrada ou durante o recreio.
9.4 Normas Disciplinares
O aluno, no início do ano, recebe explicações sobre como deve ser sua postura
no espaço escolar.
Entendemos como “postura escolar” o educando que busca, por meio de uma
convivência fraterna, solucionar os problemas com o diálogo; respeita as normas
do Colégio; demonstrando comprometimento com os estudos. As normas
disciplinares foram apresentadas e devem ser cumpridas para que haja um bom
andamento das atividades. Se forem descumpridas, o responsável pelo aluno
será notificado pelo Serviço de Orientação Disciplinar (SOD) e pelo Centro
Integrado Pedagógico (CIPE), conforme o Regimento Escolar vigente.

10)

IMPORTANTE:

 Em caso de faltas superiores a 3 (três) dias consecutivos, pedimos que

comuniquem ao Setor Disciplinar.
atento
aos
avisos
publicados
no
site
do
colégio
(www.colegiosantanh.com.br).
 Estacionamento: destinado aos pais de alunos da Educação Infantil ao 4° ano
do Ensino Fundamental. Espaço rotativo de 15 minutos.
 Biblioteca: é um espaço de pesquisa e empréstimo de livros. Os livros são
retirados/devolvidos semanalmente. A não devolução no prazo implica na não
retirada de outro material. Para os alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental e Médio também implica em multa diária.
 Natação recreativa: ocorre no horário escolar, da Educação Infantil (a partir
dos 3 anos) ao 3° ano do Ensino Fundamental. Para participar dessa atividade, o
aluno deve ter os itens indicados na lista de materiais.
 Fique
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