
MENSAGEM AOS PAIS 

 

 

Nossa Escola Colmeia Foi fundada em 14 de janeiro de 1982, na cidade de 

Boa Vista, no então, Território Federal de Roraima tendo seu registro comercial 

denominado de Escola Colmeia Ltda. Começou suas atividades com a Pré-Escola 

sendo as demais modalidades implantadas gradativamente: 1º grau – hoje Ensino 

Fundamental seguido do 2º grau hoje denominado de Ensino Médio. Em 2007 

criou-se o Ensino Profissionalizantes com o Curso “Técnico de Administração de 

Redes”  e nesse mesmo ano a instituição passa a denominar-se  de “Centro de 

Educação Integrada Colmeia”.  

Durante toda a sua trajetória de vida foi, paulatinamente, se adaptando às 

novas realidades culturais e tecnológicas e ainda em 1982 prevendo o avanço 

tecnológico da informática, informatiza todos os serviços administrativos tornando-

se a primeira escola a utilizar esta ferramenta nas diversas atividades e tarefas 

executadas por uma escola no Estado de Roraima.  

O C.E.I. Colmeia tem se caracterizado nestes  anos pelo uso de uma 

pedagogia  moderna quebrando barreiras e inovando  metodologias, este sempre 

foi nosso objetivo ao fundar a escola: ter uma influência positiva na  cidade e 

formar cidadãos autênticos, oferecendo um ensino de qualidade. Para implementar 

as mudanças nos conveniamos com o SPE- Sistema Positivo de Ensino que tem sido 

um grande parceiro nas ações pedagógicas e tem contribuído com êxito em todo o 

processo educacional.  

A continuidade da obra educativa do C.E.I. Colmeia está ligada a existência 

de seus fundadores e seus filhos, professores e demais colaboradores que têm o 

compromisso de manter o atual “Centro” dentro dos princípios que o criaram. 

Agradecemos o bom conceito de que goza o C.E.I. Colmeia à providência divina, 

que jamais deixou de estar presente em nosso trabalho, e na confiança e 

colaboração de pais, alunos e professores. 

 

 

 

Ana Sandra Nascimento de Queiroz 

FUNDADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 Nas próximas páginas serão apresentadas as principais normas de 

funcionamento de nossa escola bem como uma breve síntese de nossa proposta 

pedagógica. Tais normas têm por objetivo manter a organização e a ordem em 

nosso estabelecimento de ensino em colaboração com a família. 

 Como já sabemos todo grupo é regido por normas, elaboradas e exercitadas 

em benefício do próprio grupo. A escola é um grupo e nela cada aluno deve possuir 

pleno conhecimento de seus direitos e deveres, para que todos possam estabelecer 

uma convivência inspirada na cooperação e ajuda mútua. Esperamos com isso 

desenvolver nos alunos valores que lhe possibilitem o exercício consciente da 

cidadania. 

Por meio das informações que seguem, queremos apresentar a vocês o 

conhecimento da vida e gestão do C.E.I. Colmeia para que, assim, possamos assumir, 

juntos, a missão de educar nossas crianças, adolescentes e jovens. Nele você 

encontrará as informações necessárias para conhecer e facilitar o relacionamento com 

as diversas instâncias da escola. 

Agradecemos o apoio e a confiança em nós depositados. 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                 A DIREÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA 

 

A parceria entre a família e a escola é imprescindível para o sucesso da educação 

de nossos alunos, uma vez que temos objetivos comuns – a formação de valores 

morais, a construção de conhecimentos e a auto realização de cada um deles. Para 

que isso aconteça é necessário que essa parceria se baseie na cooperação, no 

respeito e na confiança. Deve basear-se também no acompanhamento sistemático 

da vida escola dos alunos e na participação da família orientando-se para: 

 O conhecimento detalhado do conteúdo deste manual; 

 A necessidade do cumprimento pelo aluno das normas estabelecidas; 

 A presença contínua dos alunos em todas as aulas, justificando por escrito 

as faltas que porventura ocorram; 

 Evitar a marcação de consultas médicas ou viagens, bem como chegadas 

tardias ou saídas antecipadas nos períodos de aula; 

 Incentivar a formação de hábitos de estudo; 

 A análise das avaliações realizadas e a verificação bimestral do boletim 

escolar; e, 

 Participar das reuniões, comemorações e eventos. 

 

 

HORÁRIOS E TURNOS POR SEGMENTO 

 

TURNO DA MANHÃ: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I:  7h30 às 12h  

Ensino Fundamental II: 

 6º ao 8º Ano: 7h10 às 11h40. Três vezes por semana os 

alunos sairão às 12h30. 

 9º Ano : 7h10 às 12h30 

 Ensino Médio(1ª e 2ª Séries): 7h10 às 12h30 (SEGUNDA A 

SEXTA); TERÇAS E QUINTAS: 14h30 às 17h10 

 

 3ª SÉRIE/EM: 7h10 às 12h30 (SEGUNDA A SEXTA); TERÇAS E 

QUINTAS: 14h30 às 17h10. A partir de Março haverá aulas preparatórias 

para o ENEM às segundas, quartas e sextas. Portanto, os alunos terão 

aulas todas as tardes no horário de 14h30 às 17h10. 

 

TURNO DA TARDE: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I:  13h30 às 18h  

 

 

ATRASOS 

 

A aula é uma atividade em grupo. Se um aluno chega após o início da aula, 

interrompe a continuidade, prejudicando o colega e o professor. Toda aula é 

importante e obrigatória. Ser pontual é uma atitude de atenção com o professor, 

carinho com os colegas e respeito por você mesmo, é questão de disciplina pessoal e 

respeito aos compromissos.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

A tolerância para a entrada dos alunos é de, no máximo, 15 min. O aluno que, por 

algum motivo, se atrasar para a entrada deverá se apresentar a orientadora 

educacional acompanhado do pai e/ou responsável, que o encaminhará à sala de 

aula. 

 

 



Do 1º ao 5º ANO do Ensino Fundamental I 

A tolerância para a entrada dos alunos é de, no máximo, 10 min. O aluno que, por 

algum motivo, se atrasar para a entrada deverá se apresentar a orientadora 

educacional acompanhado do pai e/ou responsável, que o encaminhará à sala de 

aula. 

 

Do  6º Ano do Ensino Fundamental  a 3ª Série do Ensino Médio 

 O horário de início das aulas é 7h10 para o turno da manhã e 13h10 para o 

turno da tarde. Os alunos que chegarem após este prazo deverão aguardar no 

saguão, a entrada para o segundo tempo.  

 Só será permitido aos alunos ingresso após o término da primeira aula se o 

aluno estiver acompanhado pelo pai e/ou responsável. No caso dos alunos da 

manhã após 8h, e à tarde, após 14h20. 

 

 

SAÍDAS ANTECIPADAS 

 

Só serão permitidas com solicitação escrita dos responsáveis e autorizadas pela 

Orientação aos funcionários da Portaria. A partir 2º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental I, deve ser utilizada a Agenda Escolar para qualquer solicitação.  

 

FALTAS, ATESTADOS E ALUNOS ATLETAS 

 

No caso de o aluno estar impossibilitado de comparecer às aulas, é necessário que os 

responsáveis comuniquem o fato à Orientação Educacional. Havendo motivos de 

saúde, deve-se providenciar um atestado médico para dispensa das aulas de 

Educação Física. O prazo de entrega é de 10 dias após o início das aulas. Os alunos 

ficam liberados das aulas de Educação Física, mas terão que apresentar um trabalho 

bimestral que será usado para a composição da nota. No entanto, sua participação 

nas aulas é recomendável para promover a sua melhor integração com colegas e 

professores e também pela necessidade de apresentação de trabalhos que 

constituirão sua nota. 

 

PASSEIOS, EXCURSÕES E ATIVIDADES EXTRAS 

 

Previstos em calendário escolar ou ocasionalmente promovidos, são oferecidos 

passeios, visitas, atividades extraclasse ou filantrópicas, que contam com a 

participação  das famílias na cobertura dos eventuais gastos. O C.E.I. Colmeia 

responsabiliza-se apenas pelas atividades organizadas pela Coordenação e 

acompanhadas por educadores. 

 

Os pais serão avisados com antecedência. Os alunos só poderão participar se 

apresentarem autorização por escrito de seus pais e/ou responsáveis. Ou 

seja, caso o(a) aluno(a) nãotraga a autorização assinada pelos pais e/ou 

responsáveis NÃO PODERÁ PARTICIPAR DO PASSEIO. 

 

REMANEJAMENTO DE TURMA E/OU TURNO 

 

A enturmação visa a organizar turmas heterogêneas e bem equilibradas com a 

participação do Conselho de Classe. Portanto, não serão aceitos pedidos para troca 

de turma por motivos pessoais. 

 

Por conveniência disciplinar ou ordem didático-pedagógica, a Escola poderá aceitar 

ou determinar, conforme o caso, o remanejamento do aluno de um turno para o 

outro, ou de uma turma para outra turma amparada pelo Conselho de Classe.  

 

 



DOENÇAS E REMÉDIOS 

 

 Fale sempre que necessário com a professora ou com a Orientadora 

Educacional sobre o estado de saúde de seu filho, ou justifique suas faltas.  

 Medicamentos trazidos de casa deverão vir acompanhados de prescrição 

médica, caso contrário, não será permitido sua  ingestão.  

 Em hipótese alguma os funcionários da Escola ministrarão medicamentos por 

conta própria ou por orientação do responsável por telefone, sem prescrição 

médica. 

 Em caso suspeito de doenças infectocontagiosas, será solicitada uma 

avaliação médica, ficando o retorno do aluno às aulas condicionado a 

apresentação de liberação médica por escrito. 

 O tratamento de pediculose (piolhos), ou de outra qualquer manifestação que 

possa causar dano aos demais alunos, deve ser uma preocupação constante 

da família. A escola poderá propor o afastamento do aluno, para fins de 

tratamento. 

 Quando o aluno sentir-se mal, será feito contato com o responsável, cabendo 

a este manter os telefones atualizados no cadastro da escola. 

 Deve-se manter atualizada a Ficha Médica do Estudante, que é entregue no 

ato da matrícula, no verso da mesma. 

 Os pais devem dar especial atenção às informações sobre alergias, medicação 

especial e outras particularidades de saúde do aluno. O C.E.I. Colmeia não 

tem convênio de saúde, por isso, os pais devem informar sobre planos de 

saúde a que seus filhos estejam vinculados e orientar sobre contatos de 

emergência.  

 

ANIVERSÁRIOS: por alterar a rotina de sala de aula, NÃO SÃO PERMITIDOS A 

COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS NA ESCOLA. 

 

BRINQUEDOS  

  

É permitido ao aluno da Educação Infantil trazer para a escola brinquedos  somente 

na Sexta-Feira. Os alunos do Maternal , às vezes têm o brinquedo de casa, um apoio 

afetivo. Neste caso, a escola permite a entrada da criança com o mesmo, até que 

sinta seguro e possa naturalmente desligar-se do brinquedo.  

 NÃO É PERMITIDO TRAZER BRINQUEDOS ELETRÔNICOS, BRINQUEDOS QUE 

IMITEM ARMAS (revólver, espadas, pistolas, arco e flecha, metralhadoras, 

etc.) E DE VALOR ALTO.  

 O C.E.I Colmeia não se responsabilizará pela perda ou quebra dos mesmos. 

 

UNIFORMES 

 

O uniforme escolar, além de ser um elemento formativo, evita discriminações sociais 

e modismos inadequados ao ambiente de estudo e trabalho. Também facilita a vida 

das famílias sob diversos aspectos práticos. Não é permitida a entrada ou 

permanência na escola de alunos sem o uniforme próprio de seu Segmento, mesmo 

em horários fora do turno de aula. 

 

Os pais são os primeiros a zelar pelo uso do uniforme, observando como os filhos 

saem de casa. Por isso, poderão ser solicitados a ajudar na solução de eventuais 

impasses que acontecerem na hora da entrada. 

 

Não são permitidos: 

 Bonés, chapéus, gorros ou faixas com inscrições, consideradas inadequadas 

ao ambiente escolar; 

 Chinelo, chuteiras com travas, tênis com rodinha, sandálias ou tamancos de 

qualquer tipo; 



 Somente  será permitido o uso de chinelo em caso de lesões ou acidentes. 

 Não é permitido ao aluno o ingresso nas dependências da Escola com o 

uniforme descaracterizado. É  terminantemente proibidas modificações em 

seu  modelo;  

 Não é permitido ao aluno entrar na Escola com uniforme em mal estado de 

conservação ou de higiene. O uniforme representa a coletividade e não 

apenas o indivíduo;   

 Sugerimos que todas as peças do uniforme dos alunos da Educação Infantil 

tenham o nome do aluno e a turma podendo identificá-las com caneta para 

tecido. 

 Para os alunos da Educação Infantil solicitamos sempre deixar na bolsa do 

aluno uma troca de roupa para eventuais necessidades. 

 

 

UNIFORME DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

- Camiseta branca com a logomarca da escola. 

- Bermuda amarela ou calça preta com a logomarca da escola. 

- Tênis e meias. 

 

UNIFORME DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II  

- Camiseta branca com a logomarca da escola. 

- Calça comprida preta ou Bermuda(somente para os meninos) 

  com a logomarca da escola. 

- Tênis e meias. 

 

UNIFORME DO ENSINO MÉDIO 

- Camiseta preta ou branca com a logomarca da escola. 

- Calça preta com a logomarca da escola. 

- Tênis e meias. 

 

COMUNICAÇÃO ENTRE A ESCOLA E FAMÍLIA 

 

As mensagens são uma forma de comunicação e alerta, levando informações que 

priorizam o bem estar do aluno. O C.E.I. Colmeia mantem os pais informados por 

meio dos seguintes instrumentos: 

 

 SITE DA ESCOLA (www.escolacolmeia.com.br): nele são encontradas 

informações sobre a estrutura de funcionamento do C.E.I. Colmeia, calendário 

escolar, calendário de provas e testes, circulares, eventos realizados pelas 

diferentes turmas, agenda de atividades diárias de cada turma dentre outros. 

Há um link destinado a contato por e-mail para os principais setores da 

Escola. O seu acesso é livre. Não há necessidade de senha. 

 AGENDA ESCOLAR:  

A agenda digital é uma solução de comunicação simples e segura 

desenvolvida especialmente para instituições de ensino com o objetivo 

principal de conectar alunos, pais e colaboradores através de smartphones. 

Através da ferramenta, a instituição é capaz de compartilhar 

comunicados, convites para eventos e reuniões, lembretes em tempo real. 

ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO:faz-se necessário que o telefone 

celular esteja atualizado. O que cadastramos no aplicativo da Agenda Digital é 

o que consta em nossos dados. Caso tenham mudado de número, pedimos 

que preencha a ficha abaixo com seus dados atualizados e entregue no Setor 

de Orientação (Vânia, Lailla ou Delfina). Também precisamos cadastrar um e-

mail caso haja necessidade de vocês recuperarem a senha. Iniciaremos o uso 

da Agenda Digital no final de março. Até lá encaminharemos as tarefas na 

agenda do livro didático e no site da escola. 

http://www.escolacolmeia.com.br/


 

 CIRCULARES: o envio de Circulares utilizado no C.E.I. Colmeia é uma forma 

rápida e direta de comunicação visando maior eficiência na comunicação entre 

a família e a escola. Sempre que necessário, serão enviados pelos alunos 

através da agenda digital como anexo, e também pela internet através do site 

da escola. Quando recebidas, devem ser lidas com atenção e, em caso de 

dúvidas, podem ser solicitados esclarecimentos na Orientação Educacional.  

 

AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS  ( fazer agendamento via Secretaria) 

 

Os contatos telefônicos entre as famílias e a Escola devem ser breves e objetivos. 

Com o intuito de oferecermos um atendimento adequado, solicitamos que os 

assuntos prolongados sejam tratados em entrevistas, previamente solicitadas por 

telefone ou, no caso do Maternal ao 5º ano/EF1, pela agenda, procurando observar 

as instâncias do atendimento.  O primeiro contato da família com a Escola deve ser o 

coordenador ou orientador responsável pelo ano em que o aluno está. O 

AGENDAMENTO DEVE SER FEITO NA SECRETARIA DA ESCOLA. 

 

 Os casos de emergência serão encaminhados imediatamente.  

 

Os recados a serem dados por telefone aos alunos deverão ser feitos uma hora após 

o início das aulas do turno. Recados importantes não devem ser deixados para o final 

das aulas. Nem sempre há tempo hábil para que os mesmos sejam transmitidos. 

 

Os pais que quiserem mais esclarecimentos sobre o desenvolvimento do seu filho 

devem marcar hora com o professor através da coordenação. Não é permitido aos 

professores atender aos pais durante as aulas para não atrapalhar o andamento das 

mesmas.  

 

Os pais ou responsáveis serão convidados, quando necessário, para analisarem 

assuntos pertinentes ao seu filho.   

 

 

 ENCONTRO DE PAIS E PROFESSORES  

  

São momentos mais próximos de encontro entre famílias, professores e 

coordenadores. Acontecem no final de cada bimestre, para que os pais possam 

acompanhar o desenvolvimento de seus filhos.  As datas serão comunicadas com 

antecedência. Nos encontros, são passadas informações relativas ao dia-a-dia 

escolar e metodologia pedagógica. Nesta data são entregues os boletins e os 

professores estarão à disposição dos pais para realizar  os atendimentos. Também 

são momentos propícios para manifestações e esclarecimentos de dúvidas dos pais e 

para a construção de parcerias família-escola. Os encontros serão sempre 

informados antecipadamente por circular e site da Escola. 

 

TAREFAS DE CASA 

 

Diariamente os alunos levarão tarefas para casa com o objetivo de fixar, rever e/ou 

aprofundar o conteúdo. Além disso, as tarefas de casa auxiliam na formação de 

hábitos de estudo e pesquisa. Para cada segmento as tarefas são encaminhadas da 

seguinte forma: 

 

 EDUCAÇÃO INFANTIL: As turmas de Maternal levarão tarefas para casa três 

vezes por semana. Já as turmas de Infantil I e II, levarão tarefas de segunda 

a quinta. 



 ENSINO FUNDAMENTAL I E II: serão encaminhadas tarefas diariamente, 

inclusive as sextas-feiras. As mesmas valem pontos na média do bimestre. 

Caso o aluno deixe de fazê-las perderá pontos na média bimestral. 

 ENSINO MEDIO: Serão encaminhadas tarefas diariamente, mas que não 

contam pontos na média do bimestre.  

 

OBS: Os pais poderão ter acesso as tarefas por meio desta agenda ou no site da 

escola (www.escolacolmeia.com.br) no Menu Superior – CALENDÁRIO – 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES.  

Basta clicar no calendário no dia em que quer verificar quais tarefas foram 

encaminhadas, selecionar a turma e aparecerá a lista de tarefas.  

 

TRABALHOS E LEITURAS 

 

O aluno deverá apresentar, durante o prazo estabelecido, os trabalhos solicitados, 

fazer as  leituras de livros e trazer, sempre, o material para  o desenvolvimento das 

aulas. O não atendimento a essas orientações resultará em: 

 perda de nota; 

 advertência por parte do professor; 

 encaminhamento à Orientação em  caso de  reincidência. 

 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

O sistema de avaliação do desempenho escolar do C.E.I. Colmeia é constituído por 4 

(quatro) notas bimestrais, Recuperação Paralela e Recuperação Final. 

 

A cada bimestre será atribuída uma média de 0 (zero) a 10,0 (dez) como resultado 

das atividades avaliativas aplicadas ao longo do bimestre ( testes, trabalhos, notas 

de tarefas, prova bimestral). A média para aprovação em cada bimestre é 7,0 (sete). 

 

 

RECUPERAÇÃO PARALELA E RECUPERAÇÃO FINAL 

 

Ao aluno com dificuldades na aquisição de conhecimentos e no rendimento escolar 

serão oferecidos estudos de recuperação nos seguintes termos: recuperação 

contínua e paralela.  

 Recuperação Contínua: é realizada durante as aulas por meio de 

orientação de estudos individual ou da turma, adequadas às dificuldades 

detectadas. Decorre de uma avaliação diagnóstica do desempenho escolar 

do aluno, constituindo-se em intervenções imediatas, dirigidas às 

dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. EX: 

reexplicarão do conteúdo, correção de um teste ou prova, ajustes no 

encaminhamento de trabalhos, tarefas e/ou exercícios de classe ou de casa. 

 Recuperação Paralela: ocorre ao final de cada bimestre. É destinada ao 

atendimento de alunos com defasagens e/ou dificuldades não superadas no 

cotidiano escolar. Tem por objetivo dar novas condições ao aluno de 

aprender o conteúdo desenvolvido no bimestre, possibilitando a alteração da 

média alcançada. 

 

CÁLCULO DA MÉDIA APÓS A RECUPERAÇÃO PARALELA/BIMESTRAL 

 

Média Bimestral + Nota da Recuperação  ≥ 7,0 

2 

 

http://www.escolacolmeia.com.br/


OBS: Caso a média do aluno após a recuperação seja inferior a média obtida no 

bimestre, permanecerá a primeira. 

 

 Recuperação Final: será aplicada após o término do ano letivo, ou seja, no 

início de dezembro e terá dez dias letivos. A média de aprovação na 

Recuperação Final é 5,0 (cinco). Aqueles que obtiverem notas anuais 

compreendidas entre 6,9 (seis vírgula nove) e 5,0(cinco) podem fazer 

Recuperação, sem limite de disciplinas. Para os que obtiverem nota abaixo 

de 5,0(cinco) é permitido fazer a Recuperação: 

a) somente em duas disciplinas até o 5º Ano do Ensino 

Fundamental 1; 

b) em três disciplinas de 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 

2; 

c) em quatro disciplinas no Ensino Médio. 

 

CÁLCULO DA MÉDIA APÓS A RECUPERAÇÃO FINAL 

 

(Média Anual X 6) + (Nota da Recuperação Final X 4)   ≥ 5,0 

10  

 

REPROVAÇÃO 

 

Ao final do ano letivo, ficará automaticamente reprovado, sem direito à Recuperação 

Final, o aluno que  tiver média anual inferior a 1,5   (um vírgula cinco) em qualquer 

disciplina ou precisando de Recuperação, com média anual abaixo de 5,0 (cinco) em 

um número de disciplinas acima do previsto no respectivo Segmento. Após a 

Recuperação Final, ficará reprovado quem obtiver média inferior a 5,0 (cinco). 

 

Média Anual abaixo de 5,0 em: 

- mais de 2 disciplinas, do 2º ao 5º Ano do EF1; 

- mais de 3 disciplinas, do 6º ao 9º Ano do EF2; 

- mais de 4 disciplinas no Ensino Médio. 

 

 

CÁLCULO DA MÉDIA - QUADRO SINTÉTICO 

 

Aprovação direta 

Alunos com média anual igual ou superior a 7,0 (sete) 

B1 +B2 + B3 +B4  >= 7,0 (Aprovado) 

            4 

Em Recuperação Final 

A) Média Anual entre 5,0 e 6,9, em todas as disciplinas; 

B) Média Anual abaixo de 5,0 

- em até 2 disciplinas, do 2º ao 5º Ano do EF1; 

- em até 3 disciplinas, do 6º ao 9º Ano do  EF2; 

- em até 4 disciplinas, no Ensino Médio. 

 

Reprovação sem direito à Recuperação Final 

A) Média Anual abaixo de 1,5 

B) Média Anual abaixo de 5,0 

- mais de 2 disciplinas, do 2º ao 5º Ano do EF1; 

- mais de 3 disciplinas, do 6º ao 9º Anodo EF2; 

- mais de 4 disciplinas no Ensino Médio. 

 

 



 

 

Cálculo da Média Final (após Recuperação Final) 

(Média Anual x 6)+(Nota de Rec. x 4) >=5,0 (Aprovado) 

                          10 

 

CORREÇÃO DAS PROVAS E PEDIDOS DE REVISÃO 

 

O aluno poderá fazer o pedido de revisão das provas toda vez que houver dúvidas 

sobre as notas. O pedido de revisão de provas deverá ser solicitado, por escrito, na 

Secretaria, pelo pai ou responsável, ATÉ 5 DIAS APÓS A DEVOLUÇÃO DA PROVA 

CORRIGIDA AO ALUNO. Não serão feitas revisões de provas depois de terminado o 

bimestre em que as avaliações foram realizadas. Questões rasuradas, não darão 

direito à revisão. 

 

SEGUNDA CHAMADA DE PROVAS 

 

Os alunos que deixarem de comparecer a algum teste ou prova bimestral poderão 

fazer a Segunda Chamada, dependendo da justificativa apresentada à Orientação 

Educacional. Caso contrário, será atribuída a nota zero na atividade em questão. As 

provas de Segunda Chamada são aplicadas na semana de Recuperação. 

 

A Segunda Chamada será autorizada nos seguintes casos: 

 Doença comprovada por atestado. 

 Atletas por motivo de competição, comprovada por carta da Federação ou de 

clubes federados. 

 Viagens inadiáveis justificadas por casos de saúde, celebrações familiares 

importantes (casamentos, bodas) ou por ocasião de luto comunicado pela  

família. 

 

Não são considerados motivos de Segunda Chamada: 

 Atraso. 

 Falta de preparação ou esquecimento. 

 Viagens de lazer. 

 Suspensão. 

 

Em caso de falta a testes ou trabalhos, o pai e/ou responsável deve logo procurar a 

Orientação Educacional para comunicar o porquê da ausência.  Será dado um prazo 

de cinco dias úteis para a entrega de todas as atividades avaliativas realizadas no 

período em que o aluno esteve doente. 

 

Em relação a perda de testes e  provas bimestrais, a prova de 2ª Chamada se 

realizará na mesma data das provas de recuperação paralela contemplando os 

conteúdos do bimestre. 

 

Procedimentos para Segunda Chamada 

 No caso dos alunos de 2º ao 5º Ano/EF1, o requerimento deve ser solicitado 

pelos pais ou responsáveis na Secretaria e entregue à orientadora educacional 

NO PRAZO MÁXIMO DE DOIS DIAS ÚTEIS APÓS A APLICAÇÃO DO TESTE OU 

PROVA. 

 A partir da 6º Ano/EF2, o próprio aluno pode retirar a folha de requerimento 

na Orientação Educacional, que deverá ser preenchida e assinada pelos pais 

ou responsáveis, com a devida justificativa e entregue NO PRAZO MÁXIMO DE 

DOIS DIAS ÚTEIS APÓS A APLICAÇÃO DO TESTE OU PROVA PARA A 

ORIENTADORA EDUCACIONAL. 



 

POSTURAS DENTRO E FORA DA ESCOLA 

 

A conduta dos alunos reflete o tipo de educação que recebem em casa e na escola. O 

C.E.I. Colmeia não impõe ao aluno uma disciplina rígida e autoritária, mas procura 

cultivar um ambiente de liberdade responsável e de compromisso com o bem 

comum. 

 

Os alunos cuja conduta contrariar esses princípios serão advertidos, chamados a 

tomar consciência de seus atos e levados a mudar de atitude. 

 

Estando com o uniforme da Escola, o aluno carrega consigo sua tradição, a imagem 

da instituição e dos valores que seus pais e educadores nela depositam. Por isso, os 

atos impróprios realizados fora da escola com o uniforme escolar são considerados 

ofensivos a Escola, estando sujeitos aos procedimentos disciplinares previstos no 

Regimento Escolar. 

 

1. Os alunos deverão: 

 atender à organização de cada professor, que será discutida em conjunto com 

os alunos; 

 respeitar e colaborar com o professor, para que  suas aulas possam ser 

desenvolvidas eficazmente; 

 ter  respeito aos colegas, possibilitando-lhes que participem e apresentem 

seus conhecimentos; 

 solicitar ao professor material para aprofundamento de conhecimentos; 

 trazer, por escrito, na Agenda Escolar, a solicitação dos pais, quando houver 

necessidade de saídas antecipadas. 

 Dirigir-se aos pátios internos da Escola no início do horário de recreio, não 

sendo permitido sua saída para a rua nem a sua permanência em sala de 

aula. 

 permanecer em sala no horário de troca de professores. 

OBSERVAÇÃO: Em caso de ausência de professor, o aluno deve permanecer 

dentro da sala de aula, até que receba orientação em contrário. 

 o aluno não poderá se ausentar da Escola no seu turno de aulas, a não ser 

que autorizado pela coordenação ou SOE, ou, ainda, por atendimento à 

solicitação dos pais ou responsáveis. 

 a falta de qualquer um dos itens componentes do uniforme escolar poderá 

acarretar o impedimento da entrada do aluno na Escola.  

 o uso do uniforme possibilita o controle de entrada e saída dos alunos, 

gerando mais segurança na vigilância de estranhos que, porventura, tentem 

adentrar na instituição. 

 só será permitido o uso de uniformes no padrão de cor e modelo estipulados 

pelo C.E.I. Colmeia.  O uso de imitações por confecções clandestinas 

não será tolerado. 

 não será permitido o uso de joias de valor ou aparelhos eletroeletrônicos 

(inclusive celulares), sendo desaconselhada a utilização de material escolar de 

elevado valor ou posse de quantia elevada de dinheiro pelos alunos; 

 o aluno  deverá cuidar de  seus pertences, pois a Escola não se 

responsabilizará por sua perda, furto, roubo ou dano. 

 o aluno deverá contribuir para a limpeza e asseio das dependências da Escola. 

 o aluno que causar danos às instalações da Escola será punido com  medida 

disciplinar adequada ao caso, podendo ir da advertência até o desligamento, 

sem prejuízo do ressarcimento pelos danos causados. 

 a justificativa das faltas deverá ser feita no primeiro dia após o retorno do 

aluno às aulas. 

 o aluno que, por qualquer contingência, não puder frequentar  as aulas de 

Educação Física deverá apresentar aos professores documento hábil com 



vistas à dispensa desta atividade já nos primeiros dias de aula ou quando for 

detectado a impossibilidade para tal. 

 

.  É vedado ao aluno: 

 agredir,  fisicamente, pessoas dentro do recinto do colégio ou em atividades 

organizadas pela escola em qualquer espaço;    

 desrespeitar, com palavras, gestos ou atitudes, a Direção, a Coordenação, a 

Orientação, os Professores, os Funcionários ou Colegas; 

 praticar ato ofensivo à moral e aos bons costumes; 

 fumar ou portar e fazer uso de drogas nas dependências da Escola (ou nas 

atividades promovidas por essa, mesmo que fora de suas dependências); 

 desrespeitar o horário de aulas e/ou cabular aulas; 

 ocupar-se de  atividades fora  do contexto da aula  sem  autorização do 

professor; 

 portar ou usar, durante as aulas, materiais não permitidos pelo professor 

como MP3, celular, máquina fotográfica , Ipod, games, jogos, tablete, 

notebook, etc.; 

 utilizar boné, gorro, bandana... em sala de aula; 

 não participar da aula ou negar-se a participar dela, quando solicitado; 

 danificar bens pertencentes à escola ou a colegas (caso isso aconteça, ele 

deverá reembolsá-los); 

 promover  algazarra ou distúrbios nos espaços físicos da escola, bem como 

nas suas imediações; 

 permanecer na Escola, fora do período regular em que está matriculado, sem 

autorização da direção; 

 brincar de jogos de azar (jogo em que o ganho ou perda dependem 

exclusivamente da sorte e jogos de apostas) nas dependências da escola e 

em sala de aula. 

 promover jogos, excursões, coletas, listas de pedidos ou campanhas de 

qualquer natureza, venda de materiais e alimentos sem a prévia autorização 

da Direção; 

 alterar, rasurar ou suprimir anotações lançadas nos documentos escolares; 

 namorar nas dependências da Escola; 

 comprar lanche fora do estabelecimentos durante as atividades escolares; 

 dormir durante as aulas; 

 colar: no caso de comprovação de cola, o aluno receberá nota ZERO na 

avaliação e não terá outra oportunidade para  repor a nota. 

 

 

FALTAS GRAVES 

 

São consideradas faltas graves ou ocorrências disciplinares graves, entre outras: 

 reincidência da indisciplina; 

 brigas; 

 brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis ( derrubar o 

colega, por exemplo); 

 desacato a professores, assistente de alunos e funcionários; 

 falsificação de documentos escolares ou assinaturas; 

 desrespeito à integridade moral; 

 dano ao patrimônio escolar; 

 sair da escola sem permissão. 

 

SANÇÕES APLICÁVEIS AOS ALUNOS 

 

Ao aluno que descumprir as normas escolares ou cometer transgressões, o C.E.I. 

Colmeia aplicará as seguintes sanções: 

I. advertência e repreensão oral; 



II. advertência, repreensão e comunicação da ocorrência, por escrito, aos 

pais; 

III. advertência, repreensão e atendimento aos pais; 

IV. advertência, repreensão e atendimento à família com assinatura do Termo 

de Compromisso; 

V. suspensão de todas as atividades da Escola por um período de até três 

dias; 

VI. veto a matrícula no próximo ano letivo; 

VII. transferência compulsória. 

 

 A aplicação das sanções será individualizada e proporcional à gravidade da 

infração, dando direito de ampla defesa ao aluno. 

 É de responsabilidade da orientação Educacional a apuração dos fatos, 

aplicação das sanções, excetuando-se a suspensão de transferência 

compulsória. 

 A prática sucessiva ou reincidente de quaisquer infrações capituladas no 

Regimento facultará a autoridade competente, aplicação das penas mais 

rigorosas desobrigando o cumprimento da sequência na qual são 

apresentadas. 

 As sanções previstas nos incisos V e VII, serão efetivadas pela Direção da 

Escola lavrada a competente ata e a formal comunicação aos responsáveis 

pelo aluno. 

 O aluno que causar danos patrimoniais à escola ou a terceiros, quer estejam 

em seus domínios, responderá pecuniariamente por isso, independentemente 

da sanção sofrida. 

 

 

 

DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

São direitos dos Pais ou Responsáveis: 

I – ser respeitado como pessoa por toda a comunidade da escola; 

II – ser informado sobre a Proposta Pedagógica, Regimento Escolar, 

Calendário Escolar e as condições do Contrato de Prestação de Serviço que regerão 

as relações com a escola; 

III – ser informado sobre a frequência e o rendimento escolar de seus filhos; 

 IV – ser ouvido nas avaliações e solicitações que façam da escola. 

 

São deveres dos pais ou responsáveis: 

 

I – participar do processo formativo do aluno, que se desenvolve na família 

e na escola; 

II – zelar pela frequência do aluno à escola e do cumprimento de todas as 

obrigações escolares do mesmo; 

III – cumprir o contrato de prestação de serviço assinado, pagando com 

pontualidade as parcelas devidas; 

IV – tratar com civilidade e respeito a direção, professores, funcionários e 

alunos; 

V – informar à escola os problemas de qualquer ordem que seus filhos 

apresentem; 

VI – cumprir as normas estabelecidas pela escola; 

VII – cumprir as datas especificadas no calendário escolar. 

  

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DENTRO E FORA DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Vivemos numa cidade onde a questão da segurança deve ter um grau de prioridade. 

O C.E.I. Colmeia busca ao máximo contribuir e interagir com os órgãos públicos 



responsáveis pela segurança do bairro, mas não tem poder de ação nas áreas 

externas.  A escola recomenda, orienta e busca disciplinar os alunos quanto a 

posturas e condicionamentos de proteção e prevenção. Porém, é essencial que pais e 

responsáveis atuem permanentemente na conscientização e adoção dos hábitos e 

comportamentos mais adequados ao trânsito em ruas e locais públicos. 

 

Procedimentos importantes 

 Não trazer muito dinheiro ou objetos de valor para a escola; 

 Não fazer uso acintoso de aparelhos que possam despertar a cobiça de 

estranhos nos locais de entrada e saída da Escola; 

 Os alunos que vêm para o C.E.I. Colmeia desacompanhados de adultos, 

devem fazê-lo em grupo; 

 Relatar imediatamente à Coordenação, professores ou funcionários qualquer 

evento que considerar anormal dentro ou fora da Escola; 

 Não sair ou entrar na escola acompanhados de pessoas desconhecidas; 

 Não aceitar nada de pessoas desconhecidas; 

 Aguardar do lado de dentro do portão da escola pela condução particular ou 

para a entrada no início das aulas (inclusive os atrasados); 

 Uma vez dentro da Escola, não é permitida a saída para  qualquer outra 

atividade. Recomendação válida mesmo para os alunos atrasados que aguardam 

a entrada; 

 Diante de qualquer movimento estranho, acidente ou outro  tipo de  

transtorno nas imediações da escola, esperar dentro da mesma,  aguardando 

orientação ou normalização da situação; 

 Nos horários de entrada e saída, muito cuidado ao atravessar a rua em frente 

à escola. Deve-se prestar atenção às motos e bicicletas; 

 Qualquer ocorrência nas proximidades da Escola deve ser comunicada à 

instituição, que dará as informações para o registro do fato. 

 No Ensino Fundamental I, deve haver uma atenção especial ao horário de 

saída dos alunos, pois seu cumprimento evita a  dispersão das crianças para 

locais onde não haja auxiliares. A saída com acompanhantes de outras crianças 

só será permitida mediante a autorização por escrito dos responsáveis via 

agenda. 

 

Telefone celular, objetos de valor etc. 

Conforme  a Nota Recomendatória do Ministério Público Estadual nº  4734,  é 

proibido o uso de aparelhos de som pessoais, celulares, câmeras e jogos eletrônicos 

durante as aulas, implicando o seu recolhimento e posterior devolução aos 

responsáveis. É proibida a utilização de qualquer aparelho para fotos e gravações 

nas dependências da Escola, exceto aqueles da própria escola ou para uso em 

atividades educativas. 

 

Recomenda-se que os alunos não tragam para a escola objetos de valor ou que 

despertem a curiosidade, interesse ou até cobiça de terceiros, como máquinas 

digitais, notebooks, iPods, tablets, etc. A Escola não se responsabiliza por eventuais 

ocorrências de furtos ou perdas. 

 

Cada um deve estar atento e cuidar do seu material (cláusula 11, parágrafo 1º do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais). 

Durante as atividades nas quadras e campos de esporte (Ed. Física), as mochilas 

devem estar fechadas; nas atividades na Biblioteca ou no recreio, as mesmas 

deverão estar à vista de seu proprietário. 

 

O aluno que der por falta de qualquer item de seu material escolar ou objeto pessoal 

deve dar conhecimento ao professor, à orientadora Educacional ou ao responsável 

pelo setor. Da mesma forma, se encontrar algum material perdido deve encaminhá-

lo a um dos responsáveis do setor. 



 

Em relação aos brinquedos, as crianças são orientadas a não trazê-los para a escola. 

As professoras combinam com as turmas dias especiais para este fim. 

 

Achados e perdidos 

Todo material escolar e roupas devem ser devidamente identificados com o nome do 

aluno. Em caso de perda ou esquecimento, os alunos deverão recorrer à orientadora 

educacional. Após o término do ano letivo, os objetos que não forem procurados 

pelos pais, serão doados para instituições de caridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


