
 

 

Lembretes 

Seguem algumas orientações necessárias para que todos os alunos 

possam segui-las sem dificuldades: 

 1. Respeito – 

Para que haja uma boa convivência é necessária uma somatória de 

atitudes positivas. O aluno deve respeitar a direção, coordenação, 

orientação, professores e funcionários e  tratar os colegas com 

dignidade, respeito e humildade.  

Palavrões, gestos e apelidos depreciativos são atitudes consideradas 

impróprias e inadequadas ao ambiente escolar e passíveis de medidas 

disciplinares. O aluno deve ainda, portar-se convenientemente em 

todas as dependências da escola durante o  período escolar. 

São consideradas faltas e ocorrências graves, cujas infrações cometidas 

serão estipuladas pelo corpo diretivo: 

- reincidência na indisciplina; brigas;  

- brincadeiras de mau gosto com consequências imprevisíveis;  

- faltas às aulas de modo recorrente ou saídas sem permissão; 

- desacato aos professores e funcionários; falsificação de documentos e 

ou assinaturas; 

- desrespeito à integridade moral; discriminação de qualquer natureza; 

dano ao patrimônio da escola. 

2. Vestuário – 

Embora o uniforme não seja uma determinação final da escola, é 

imprescindível se apresentar às aulas de modo adequado ao ambiente 

escolar. 



Durante o período letivo, o uso de roupas impróprias  ( tops, shorts 

curtos, camiseta regata, chinelos ) impedirá o aluno que conviver na 

escola. 

3. Telefone Celular  - Em cumprimento a lei nº. 132/2007, não será 

permitido o uso do celular em sala de aula, devendo permanecer 

desligado durante todo o período de aulas, exceto para fins 

pedagógicos com a orientação e supervisão do professor. 

4. Pontualidade é uma questão de respeito à coletividade e condição 

essencial para a organização e funcionamento de qualquer Instituição.  

Após o início da primeira aula, o aluno só poderá entrar em sala de aula 

devidamente autorizado pela orientação. Haverá uma tolerância de 

dez (15) minutos do horário da primeira aula. Caso o atraso seja maior, o 

aluno entrará somente na segunda aula. 

5. Frequência - No caso de se faltar às aulas, o responsável deverá 

comunicar-se com o Setor de Orientação Educacional. 

6. Limpeza -  A preservação do ambiente escolar é de responsabilidade 

de cada pessoa que nele circula, portanto, é importante zelar pela 

limpeza e conservação das instalações e dependências da escola, não 

consumindo lanche em sala ou durante as aulas. Não é permitido 

escrever ou rabiscar nas paredes e nas carteiras. Higiene faz parte de 

nossa boa educação. 

 

 


