Ensino MédioEnsino Fundamental e Ensino Médio

MANUAL DO ALUNO
REGRAS E NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO COLÉGIO VILLA LOBOS
Ensino Médio (1ª a 3ª série)
“As regras e normas são indispensáveis para uma convivência harmoniosa e
respeitosa”.
1. UNIFORME
É obrigatório o uso do uniforme diariamente.
Ensino Médio: Camiseta do Villa, calça cumprida jeans, azul marinho ou preta do
vestuário próprio.
Regras Gerais:
O uso da camiseta do Villa é obrigatório em todas as atividades do colégio. Sendo no
horário regular de aulas ou nas atividades de recuperação, provas de segunda chamada
agendadas, plantões, laboratório, biblioteca, teatro, coral, educação física, dança e
passeios.
O aluno sem uniforme ou com uniforme inadequado será advertido, devendo retornar
para casa após a 2° ocorrência durante o ano letivo.
Não é permitido uso de boné em sala de aula.
Durante as aulas de Educação Física é obrigatório o uso de vestimentas adequadas para a
prática esportiva.
Regras Específicas:
Os alunos do 9º ano do E. Fundamental e da 3ª série do E. Médio poderão utilizar a
camiseta de formatura no segundo semestre do ano letivo.

2-PONTUALIDADE E HORÁRIOS
Horário das aulas:
Ensino Fundamental 1: 7h30 às 12h da turma manhã
13h às 17h30 turma da tarde
Ensino Fundamental 2: 7h15 às 12h30
Período integral: 7h30 às 17h30 (pedagógico acontece no período da manhã)
Ensino Médio: 7h15 às 12h45. O horário das aulas extras é passado pela coordenação no
início do semestre.
Atrasos:
- O aluno que não chegar no horário, deverá aguardar a 2ª entrada que acontece 15
minutos após o sinal do início das aulas. Após o prazo de tolerância, o aluno poderá
entrar apenas na 2ª aula.
Importante: Após a 3° reincidência anual o aluno atrasado entrará somente com a
autorização dos pais/ responsável.
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. -Os alunos só poderão sair do colégio antes do término das aulas se autorizados pelos
pais/responsáveis via agenda ou secretaria. Assiduidade e compromisso com o horário
são regras que todos devem respeitar.
- Alunos que, em período regular de aula, se mantiverem fora da sala de aula, serão
advertidos.
-Materiais deixados pelos pais na portaria poderão ser retirados pelos alunos apenas
durante o intervalo ou ao término das aulas.
3 -INTERVALO DE LANCHE
É proibido lanchar nos corredores ou salas de aula. É proibido lanchar fora do horário
destinado para o lanche.
O aluno deve respeitar o rodízio de uso da quadra e parque.
Não será permitido ao aluno sair do Colégio no horário do lanche
.
4- AULAS E CALENDÁRIO
Todos os alunos recebem uma via do calendário impressa, com avaliações, projetos,
eventos, reuniões e feriados já marcados.
O calendário também fica disponível no site do colégio.
O aluno precisa manter 75% de frequência em todas as disciplinas durante o ano letivo.
5- AVALIAÇÕES
Os alunos e pais/responsáveis devem estar atentos às datas das avaliações acompanhando
pelo portal, site ou calendário impresso entregue ao aluno.
Se o aluno for pego colando ou consultando o material durante a prova, terá sua nota
zerada.
Em caso de ausência na prova, o responsável pelo aluno deverá procurar a secretaria para
agendar 2ª chamada.
A reposição refere-se a uma segunda oportunidade para alunos que não realizam as
provas em datas previstas no calendário escolar. O direito à reposição de provas está
condicionado à:
- Apresentação de atestado médico em decorrência de doença;
- Apresentação de declaração do órgão competente para alunos participantes de práticas
esportivas representando a Escola ou uma equipe federada;
- Justificativa plausível do responsável pelo aluno perante a equipe técnica.
- Em todas as situações acima, o aluno ou responsável deverá preencher o requerimento
na Secretaria, até 48h após o regresso do aluno à Escola, mediante pagamento de taxa de
requerimento.
- Em caso de ausência de justificativa, será cobrada taxa de prova por disciplina.
6 - NOTAS E MÉDIAS
- Para que o aluno não fique para recuperação, é necessário atingir a média 7,0 (sete),
Alunos pais/responsáveis devem acompanhar as notas pelo portal.
- A cada bimestre, o aluno que não atingir a média 7,0 (sete) poderá fazer recuperação em
todas as disciplinas.
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- As recuperações englobam o conteúdo do bimestre.
- O aluno que ficar de recuperação, conseguir se recuperar e atingir nota maior ou igual a
7,0 na recuperação, conseguirá fechar o bimestre e mantém média 7,0 (sete) no boletim.
- As disciplinas com frentes possuem recuperações individuais.
- Ao final do ano letivo, o aluno que não atingir o mínimo de 28 pontos (soma dos 4
bimestres) deverá fazer o exame final.
- O aluno que ficar de exame final em mais de 3 disciplinas já está reprovado.
-O exame final consiste em prova e trabalho.
O aluno que não atingir a média 5,0 em mais de 3 disciplinas no exame final está
reprovado.
7 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS (CELULARES, TABLETS.)
Regras Específicas:
- Para o Ensino Fundamental 1 e 2 não é permitido o uso desses dispositivos nas
dependências do Colégio.
- Para alunos do Ensino Médio o uso permitido apenas durante os intervalos ou quando o
professor autorizar para fins pedagógicos.
Regras Gerais:
-O Colégio não se responsabiliza por dispositivos eletrônicos trazidos pelo aluno.
- O aluno que descumprir a regra, receberá uma advertência escrita e terá o aparelho
guardado na secretaria. Apenas os pais/ responsáveis poderão retirar na secretaria.
Solicitamos aos pais que não façam ligações para o celular dos alunos enquanto os
mesmos estiverem em período de aula no Colégio.
8 - SAÚDE
Em caso de doenças infecto contagiosas, os pais devem deixar o aluno em casa e, ao
retornar para escola, deverá trazer a declaração do médico autorizando a frequência
regular. Nesses casos, pedimos aos pais para avisarem a escola. Nenhum medicamento
será administrado ao aluno pela escola, a não ser que os pais solicitem/autorizem e
enviem a receita atualizada. A escola conta com assistência Médica da Medicar.


Atestado Médico para aulas de Educação Física
Todos os alunos deverão trazer para o colégio o atestado médico autorizando a
participação na aula de educação física. O uniforme é a camiseta e bermuda do colégio.
Alunos impossibilitados por ordem médica de participarem das aulas, devem trazer
atestado médico.
 Das dependências da escola fora do horário escolar
O retorno ao colégio de aluno fora do horário regular de aulas só será permitido com
autorização da coordenação. O aluno deve estar devidamente uniformizado. Não é
permitido permanecer no colégio se não há atividade específica para ser realizada.
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9 - BIBLIOTECA
- Os alunos serão levados à biblioteca pelos educadores responsáveis. A permanência de
aluno nas dependências da biblioteca sem a supervisão do educador, dependerá da
autorização da coordenação.
- Os computadores da biblioteca só poderão ser utilizados pelos alunos para: pesquisas
escolares, digitação de trabalhos e relatórios.
- É proibido usar os computadores para: navegar em Chat, Facebook, MySpace, MSN
blog e sites impróprios.
- É proibido mexer na configuração dos computadores, também não é permitido conectar
celulares nos computadores da biblioteca.
- Não é permitido realizar trabalhos em grupo na biblioteca, é um lugar para silêncio,
leituras e estudos individuais.
- O não respeito às regras suspende o direito do aluno de frequentar a biblioteca por 30
dias corridos.
Não é permitido entrar na biblioteca com mochilas e bolsas.
10 - JOIAS, ELETROELETRÔNICOS E DEMAIS PERTENCES
Pedimos aos pais/responsáveis que não enviem para a escola jogos eletroeletrônicos,
assim como joias e pertences de alta estima. Em caso de perda, o Colégio não se
responsabilizará pelos mesmos.
11- É PROIBIDO AO ALUNO
- Praticar atos indisciplinares e desrespeitosos com colegas, educadores e colaboradores
do Colégio.
- Os alunos deverão estar dentro da sala de aula quando o professor entrar. O aluno só
poderá sair da sala de aula se o professor autorizar. - Desrespeitar a regras e normas do
Colégio.
- Promover, sem autorização da coordenação, festas, vendas, coletas utilizando o nome
do Colégio.
- Afixar cartazes ou qualquer tipo de comunicação visual nos murais do Colégio sem
prévia autorização da Coordenação.
- Danificar o patrimônio do Colégio. Danos comprovados serão cobrados dos
pais/responsáveis.
- Namorar nas dependências do Colégio.
- Ficar deitado nos corredores, sala de aula, pátio, biblioteca, laboratório, centro de
convivência e demais dependências.
- Usar caixinhas de som ou quaisquer outros objetos que possam atrapalhar o bom
andamento das atividades escolares.
- É proibido fazer filmagens dentro da escola.
- Passar trote pelo celular, divulgar imagens inadequadas de pessoas do Colégio na
internet, sejam eles alunos ou colaboradores.
- Praticar atos de bullying ou cyberbullying, furto, ameaça, violência, calunia, difamação
contra membros da comunidade escolar.
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- Agressão física ou verbal.
- Danificar o prédio, móveis, lousas digitais, aparelhos ou quaisquer outros bens da
escola. Isso acarretará sua limpeza, conserto ou reposição por parte do
aluno/pais/responsáveis.
Quaisquer atos desrespeitosos podem acarretar advertência por escrito e ou suspensões
dependendo de sua gravidade ou reincidência. Atos inadequados e desrespeitosos poderão
ser punidos com:
1-Advertência verbal
2- Advertência escrita
3-Suspensão das atividades escolares por até 3 dias consecutivos dependendo da
necessidade ou gravidade. Em caso de suspensão em dias de prova, o aluno poderá vir
para o colégio apenas para fazer a prova.
4-Transferência
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