Normas e Funcionamento do Colégio Saint Clair –
Unidade II
I - Horários
* Entrada e Saída
Período da manhã
- Educação Infantil: das 07h30 às 12h00.
- Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano): das 07h25 às 11h55.
- Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): das 7h15 às 12h35.
- Ensino Médio: das 7h15 às 13h25.
Período da tarde
- Educação Infantil: das 12h45 às 17h15.
- Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano): das 13h00 às 17h30.
- Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): das 13h10 às 18h30.
Período Integral
- Educação Infantil: das 07h15 às 18h30.
- Ensino Fundamental: das 07h15 às 18h30.
O Colégio Saint Clair tem como principal objetivo garantir que seus alunos construam
uma aprendizagem sólida e significativa, através de aulas prazerosas que contemplem todo o
conteúdo necessário para cada fase, bem como a formação de valores através do convívio
social.
A integração entre família e escola é fundamental para a coerência na formação de
valores e regras, desenvolvimento de hábitos de estudo, organização dos trabalhos escolares,
superação de dificuldades e etc.
No Colégio Saint Clair as normas e regras são claras e justas buscando a formação de
cidadãos conscientes da importância de seu papel para construção da sociedade.
Atenção:
* Os alunos deverão chegar no máximo com 10 minutos de antecedência.
- Em caso de atrasos (no Fundamental e Médio) a entrada será permitida apenas na 2ª aula,
para que não atrapalhe o bom andamento da aula em curso.
- No caso do 4º atraso no mês, os pais deverão vir buscar o aluno no colégio, pois o mesmo
não assistirá às aulas do dia.
* Não há tolerância para atrasos na saída, após 10’ o Colégio cobrará taxa extra de
permanência do aluno na escola – salvo exceções conversadas diretamente com a
coordenação.
* Os alunos de Fundamental e Médio deverão aguardar os pais dentro do colégio. É
expressamente proibido ficar na frente e ao redor do colégio. O aluno que não respeitar esta
regra será advertido, esta medida visa à segurança dos mesmos.
* Os alunos só poderão sair antecipadamente em casos excepcionais, mediante solicitação por
escrito dos pais e autorização da Coordenação.
II - Uniformes
a) Não será permitida a entrada no Colégio de alunos sem uniforme completo;
b) Todas as peças do uniforme deverão estar identificadas para facilitar a devolução em caso
de perda;
c) O aluno sem uniforme completo poderá ser impedido de assistir as aulas do dia;
d) Não é permitido usar blusa que não seja do uniforme embaixo do blusão do colégio;
e) Caso não tenha o número disponível para venda, o aluno deverá apresentar o papel de
encomenda da peça na secretaria.
f) Não é permitido o uso de boné, touca, miniblusa, chinelo tipo “Havaianas”.
g) Não será permitido qualquer alteração ou customizar o uniforme.
III - Faltas
* Na 2ª falta consecutiva do aluno, a família deverá informar o motivo ao colégio.
* Em caso de faltas nos dias de verificações, a secretaria enviará ao aluno o requerimento de
verificação substitutiva junto às datas das provas. Este requerimento deverá ser devolvido para
a escola junto ao atestado médico ou pagamento da taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais),
logo no dia subseqüente a falta.
* A verificação mensal e bimestral são obrigatórias, se vedado ao aluno não realiza-las ou a
substitutiva sob pena de atribuição de nota zero.
IV - Material Escolar

* A apostila Anglo é essencial para o aluno acompanhar a aula e apresentar bom rendimento
escolar. Portanto, é obrigatório o aluno ter posse dela todos os dias.
* O aluno deverá trazer o material necessário às aulas.
* Todo o material, bem como sua reposição é de responsabilidade da família.
* O material deverá ser identificado, guardado, mantido em bom estado e reposto quando
necessário. O uso do material é obrigatório (diariamente).
* A agenda é obrigatória da Educação Infantil ao Ensino Médio.
* Durante o ano, eventualmente de acordo com as atividades pedagógicas poderão ser
requisitados alguns materiais.
* Todos os materiais perdidos deverão ser procurados na secretaria da Unidade do aluno.
* Atenção: O Colégio Saint Clair não se responsabiliza por materiais não identificados, perdidos
e não localizados, bem como objetos estranhos ao material escolar.
* Aconselhamos aos alunos a não trazerem ao Colégio objetos de valores, celulares, game
boy, MP3: e também não deixar dinheiro ou carteira dentro da mala.
* O colégio disponibiliza uma caixa individual onde os alunos guardarão celulares na 1ª aula e
será retirado na última aula, já que dentro do colégio todo contato entre alunos e família será
pelos telefones da Instituição.
V - Trabalhos e tarefas de casa
* Todos os trabalhos extraclasse e lições de casa devem ser entregues pontualmente, na data
prevista pelo professor, só serão aceitos após a data mediante a apresentação de atestado
médico e ou avisando antecipadamente a Coordenação.
* Os trabalhos em grupo podem ser realizados no Colégio em período inverso à aula, dentro do
horário de funcionamento do mesmo e às 2as. feiras. É necessário autorização do professor na
agenda.
* As pesquisas podem ser realizadas através da INTERNET, mas esta não precisar ser a única
fonte, os alunos podem usar livros, revistas, enciclopédias e etc.
* Os trabalhos devem ser entregues de acordo com as orientações do(a) professor(a) da
disciplina, caso o aluno não as respeite, ficará a critério do professor a correção do mesmo.
VI - Verificação
* A verificação do rendimento escolar se dará por meio de instrumentos variados, buscando
detectar o nível e crescimento do processo de aprendizagem de cada aluno e levantar as
dificuldades visando à recuperação.
* A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas diferentes
experiências de aprendizagem e ensino. Prevalecerão sempre os aspectos qualitativos sobre
os quantitativos.
* Para verificação do rendimento escolar serão utilizados os seguintes instrumentos: simulados,
provas escritas, provas objetivas, provas de associação e de relacionar, trabalhos, pesquisas,
tarefas de casa, livros para leitura, participação e desempenho do aluno em classe.
* Os alunos serão avaliados durante os 4 bimestres, durante os 200 dias letivos. O rendimento
escolar, ao final do ano letivo, é avaliado por notas de Zero a dez, considerando-se aprovado o
aluno que preencher as seguintes condições:
a) frequência referida por lei;
b) media final igual ou superior a 5,0 em cada componente curricular;
A apuração da média é feita pela ponderação das notas nos 4 bimestres, da seguinte forma:
1º bimestre – peso dois
2º bimestre – peso dois
3º bimestre – peso três
4º bimestre – peso três
* Recuperação
Os alunos deverão ser submetidos a estudo de recuperação, bimestralmente, em todas
as disciplinas em que o rendimento escolar indicar nota inferior a 5,0 (cinco).
A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento, deve ser
entendida como orientação contínua de estudos e criação de nova situação de aprendizagem.
Estes alunos deverão freqüentar obrigatoriamente os plantões de dúvida oferecidos
pelo colégio.
As atividades de recuperação e a presença no Plantão de Dúvidas não alterará as
médias já obtidas pelos alunos.
Após o término do 4º bimestre, será realizada recuperação intensiva para os alunos
que não tenham atingido média 5,0 nas disciplinas.
* Plantão de dúvidas

Os plantões de dúvida serão oferecidos gratuitamente para os alunos do Fundamental
II e Médio. Os plantões são parte integrante do processo de recuperação. Os alunos poderão
participar dos plantões de dúvidas durante o ano para sanar suas dúvidas.
Os alunos deverão freqüentar os plantões uniformizados e com material didático em horário
contrário à aula.
Alguns alunos serão encaminhados pelo professor para o Plantão de Dúvidas e serão
obrigados a frequentá-lo.
VII - Estudo
O estudo deve ser diário, “aula dada, aula estudada”. Esta rotina deve ser iniciada
desde cedo. O aluno precisa de um horário para estudo em casa, onde tenha contato com toda
a matéria dada no dia e realizar as tarefas de casa, isto se chama de rotina de estudo,
essencial para o sucesso do aluno no final do ano letivo.
Sugestão do Colégio Saint Clair: estudo em casa no mínimo 1h30’ diariamente.

VIII - Simulados
* Todos os alunos do Colégio Saint Clair, a partir do 2º ano, realizarão simulados durante o
ano. A participação do aluno é de extrema importância, pois estaremos avaliando todo s
conteúdo dado, preparando-o, mentalmente e fisicamente, a enfrentar uma avaliação que
envolve todas as disciplinas, concentração e relacionar os conhecimentos.
* Para os alunos do Fundamental I (2º ao 5º ano), a verificação mensal valerá de 0,0 (zero) a
7,0 (sete) e o Simulado de 0,0 (zero) a 3,0 (três).
* Para os alunos de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio o Simulado
estará na nota de desempenho do aluno e terá o valor de 40%, e será somado a 30% tarefas
(casa/ classe) e 30% participação (pasta de ocorrência).

IX - Plantão de Pais
* Todas as verificações serão entregues para os alunos após a correção das mesmas, desta
forma os alunos e os pais poderão acompanhar seu rendimento a cada bimestre.
* No final de cada bimestre ocorre o Plantão de Pais o qual contamos com a presença dos
responsáveis pelo aluno para que possam receber o boletim, acompanhar o rendimento do
aluno e solucionar possíveis dúvidas com os professores.
X - Disciplina
* A disciplina é de extrema importância para o bom andamento do cotidiano escolar. Atenção
como trabalhamos as regras disciplinares:
* Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano)
O Colégio Saint Clair acredita no diálogo e sempre preferirá a orientação à advertência,
a advertência à suspensão.
Nesta fase, procuramos orientar bastante o aluno através do dialogo buscando mostrar
a importância de respeitar o convívio social, ser um bom aluno e valorizar o investimento dos
pais ao buscar um colégio de qualidade para seus filhos.
Se regras forem desobedecidas, o aluno poderá ser orientado pelo professor ou
coordenação ou ser encaminhado à direção que aplicará as devidas sanções: advertência
verbal ou escrita, presença dos pais no colégio, suspensão ao até desligamento da escola.
* Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.
Nesta fase, também preferimos o diálogo à advertência, a advertência à suspensão e
em último caso a transferência do aluno pela inadequação às regras da escola.
Entretanto, para oferecer um Ensino de qualidade é preciso contar com alunos
comprometidos com a disciplina e os estudos.
A pasta de ocorrência garante a comunidade escolar e a família informações
importantes sobre o dia a dia do aluno.
A falta de tarefas de casa ou classe acarretará advertência ao aluno e uma nota de
desempenho escolar menor.
As faltas disciplinares computadas na Pasta de Ocorrência receberão pontuação de 0,0
(zero) até 7,0 (sete) pontos de acordo com a falta cometida. O colégio estará sempre
orientando o aluno e comunicando os pais para que juntos possamos valorizar o convívio social
saudável e harmonioso entre alunos, professores e pais.

Os pontos são cumulativos, ao atingir 15 pontos o aluno perderá alguns benefícios
como desconto e suspensão de 1 dia, bem como os pais chamados na escola para assinar
termo de compromisso.
Ao chegar aos 30 pontos o aluno poderá ser convidado a se retirar do colégio.
Os alunos que cometerem menos ocorrência durante a semana terão o privilégio de ter
mais quinze minutos de intervalo na 6ª feira, para assim serem valorizados.
* Não existe intervalo entre as aulas, portanto, não é permitido ao aluno ausentar-se da
classe, o não cumprimento desta regra resultará em advertência. Caso necessite, deverá
aguardar a permissão do professor da aula seguinte, usando o crachá do professor que
permitiu a saída.
* Para o bem estar de todos, é importante que os alunos preservem o mobiliário da
escola e dependências e evitem jogar papéis e outros objetos no chão. Se cada um fizer sua
parte, todos poderão usufruir de um ambiente limpo e agradável.
Este é um documento muito importante que deve ser lido pelos pais e alunos
para entenderem e conhecerem as regras e normas de funcionamento, que foram
construídas visando o bom funcionamento do colégio e uma formação de qualidade para
o aluno.
Atenciosamente
A Direção

