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1. Pontualidade 
1.1 O aluno deve ser pontual e respeitar o horário de início das atividades letivas, que serão: 

1.1.1 As aulas do período da manhã terão início às 7h. 

1.1.2 As aulas do período da tarde terão seu horário de início informado no quadro de 

horários. 

 

1.2 Em caso de atrasos o procedimento adotado é o seguinte: 

1.2.1 Atraso no início do período letivo:  

1.2.1.1 Sem justificativa: 

1.2.1.1.1 O aluno ingressa em sala após o término da aula em curso, sendo 

o aluno, formalmente, advertido pelo atraso. 

1.2.1.1.2 Há uma tolerância de 3 ocorrências de atraso ao longo do ano 

letivo. 

1.2.1.1.3 A partir da 4ª ocorrência o aluno não participa das atividades 

letivas, incluindo avaliações, do período. 

 

1.2.1.2 Com justificativa: 

1.2.1.2.1 O aluno ingressa em sala após o término da aula em curso, sendo 

o responsável pedagógico, formalmente, cientificado em relação 

ao atraso. 

1.2.1.2.2 Essa ocorrência não é contabilizada no prontuário do aluno. 

 

1.3 São aceitas como justificativas situações de ordem médica documentalmente 

comprovadas: exames, consultas, e procedimentos emergenciais, avaliadas pelo 

Coordenador Pedagógico que é quem tem autoridade para aceitação. 

 

1.4 Nos atrasos ocorridos em data de avaliação, o procedimento adotado será o seguinte: 

 

1.4.1 A partir da 4ª ocorrência o aluno não realiza a avaliação. 

 

1.4.2 Antes da 4ª ocorrência o aluno realiza a avaliação nas seguintes condições: 

1.4.2.1 Após os procedimentos de entrada, o aluno poderá ingressar em sala de 

aula para a realização da avaliação, desde que: 

1.4.2.1.1 Seja feito contato com o responsável pedagógico e feita a 

informação de que não haverá acréscimo de tempo para a 

realização da avaliação; 

1.4.2.1.2 Nenhum aluno tenha deixado a sala de avaliação; 

1.4.2.1.3 Não tenham sido transcorridos ⅓ do tempo necessário 

para a realização da avaliação: 
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1.4.3 Caso o aluno não possa fazer a avaliação, pelas circunstâncias acima, serão 

tomadas as seguintes medidas: 

1.4.3.1 Aluno / responsável poderá optar pela realização de avaliação 

substitutiva desde que: 

1.4.3.1.1 Pague taxa de reavaliação e a nova data será marcada 

pela coordenação. 

1.4.3.1.2 O aluno não poderá assistir às aulas do dia letivo. 

 

1.4.4 Caso o aluno / responsável opte pela NÃO realização de avaliação substitutiva: 

1.4.4.1 O aluno poderá assistir às aulas do dia letivo. 

1.4.4.2  A média bimestral do aluno será calculada considerando a nota da 

avaliação perdida como 0,0 (zero). 

 

1.5 Todo atraso sem justificativa, durante o período letivo, seja em dias normais ou dias de 

avaliação, serão considerados infração disciplinar, sujeita as punições do capítulo 

Disciplina. 

 

2 Uso do Uniforme 
2.1 É obrigatório o uso do uniforme em todas as atividades letivas. 

 

2.2 O uniforme masculino é constítuido de: 

2.2.1 Camiseta branca com o logotipo da escola; 

2.2.2 Bermuda ou calça da escola, podendo ser substituídos por calça jeans em tons 

de azul. 

2.2.3 Moleton / Agasalho da escola; 

 

2.3 O uniforme feminino é constítuido de: 

2.3.1 Camiseta branca com o logotipo da escola; 

2.3.2 Calça da escola, podendo ser substituídos por calça jeans em tons de azul. 

2.3.3 Moleton / Agasalho da escola; 

 

2.4 Não é permitido o uso de chinelos para homens e mulheres. 

 

2.5 O comparecimento sem uniforme é considerado infração disciplinar, sujeita as punições do 

capítulo Disciplina. 

  

2.6 No caso de não utilização do uniforme por indisponibilidade do fornecedor, não será 

considerado infração disciplinar. 
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3 Saída Antecipada 
3.1 Será permitida a saída antecipada com a presença dos pais ou responsáveis. 

 

3.2 Para alunos acima de 16 anos será aceita uma autorização por escrito dos pais ou 

responsáveis: 

3.2.1 Por declaração de próprio punho 

3.2.2 E-mail 

3.2.3 Em ambos os casos confirmar a autenticidade através de ligação aos 

responsáveis. 

  

4 Aparelhos celulares e congêneres 
4.1 Não será permitido o uso de celulares, smartphones, tablets e aparelhos congêneres 

durante as aulas, exceto com a expressa autorização do professores. 

 

4.2 O porte e o uso de tais aparelhos durante as aulas será considerada falta disciplinar grave. 

4.2.1 No desrespeito as regras o aparelho será recolhido à secretaria da escola e será 

devolvida somente aos pais ou responsáveis. 

 

4.3 O Colégio Nomelini Cirandinha não se responsabiliza pelo uso indevido de conexões de 

internet sem fio alheias ao controle da instituição. 

 

5 Disciplina 
5.1 Em caso de descumprimento das normas disciplinares do Colégio Nomelini Cirandinha, 

sejam aquelas emanadas no Regimento Interno, as Previstas neste Código, ou ainda em 

outras que vierem a ser expedidas, sujeitam os alunos às seguintes sanções: 

5.1.1 Advertência verbal 

5.1.2 Advertência escrita 

5.1.3 Advertência escrita com convocação do responsável pedagógico 

5.1.4 Suspensão de atividades letivas específicas 

5.1.5 Suspensão das atividades letivas, de um a 5 dias. 

 

5.2 As sanções disciplinares não são, necessariamente, aplicadas na ordem acima, mas sim de 

acordo com a gravidade da falta, a reincidência e o comportamento do aluno.  

 

5.3 A direção pode independente das medidas anteriores, optar pela exclusão do aluno do seu 

quadro discente, quando sua conduta assim o indicar. 
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6 Realização de avaliações e simulados 
6.1 As avaliações será realizadas de acordo com o calendário de avaliações divulgada no início 

do ano letivo 

 

6.2 Durante a realização das avaliações não será permitido o uso de qualquer equipamento 

alheio à realização das atividades propostas. 

6.2.1 Não será permitido o uso de calculadoras, tabelas e outros equipamentos 

(exceto se houver menção expressa no cabeçalho da avaliação) 

6.2.1.1 Celulares não poderão ser usados na função calculadoras 

6.2.2 Os aplicadores de avaliação tem plena autonomia para definir as carteiras que 

serão ocupadas pelos alunos. 

6.2.3 Nenhum tipo de comunicação é permitida aos alunos durante a avaliação. 

6.2.3.1 Caso o aluno tente comunicar-se com algum colega durante a realização 

das avaliações, serão aplicadas as seguintes sanções: 

6.2.3.1.1 Advertência verbal 

6.2.3.1.2 Alteração de carteira 

6.2.3.1.3 Exclusão do aluno, com a correção da avaliação até o 

ponto em que foi realizada, caso as providências dos dois 

itens anteriores não tenham sido suficientes à cessar a 

conduta irregular. 

6.2.3.1.4. A aplicação das penalidades previstas nos três itens 

anteriores é de caráter obrigatório, devendo o aplicador da 

avaliação segui-la. 

6.2.3.2 Caso o aluno tente ou se comunique com outro, com o uso de bilhetes, 

troca de avaliações ou consulta a materiais não permitidos, sua exclusão 

da sala de avaliação será imediata, e a referida avaliação receberá nota 

zero, logo, sem avaliação. 

6.1.3.2.1 Nesse caso o aplicador fará a anotação da ocorrência na 

avaliação do aluno e encaminhará a mesma para a 

coordenação. 

 

6.2 Todas as ocorrências previstas no item 6.2 e seus subitens serão comunicadas pela 

coordenação ao responsável pedagógico do aluno. 
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7 Avaliações substitutivas 
7.1 O aluno que perder avaliações poderá seguir os procedimentos abaixo: 

7.1.1 Em até 72 horas após o retorno às atividades escolares, o aluno (ou seus 

responsáveis) poderá solicitar a realização da avaliação substitutiva; 

7.1.2 O procedimento deverá ser feito com o uso de formulário próprio disponibilizado 

pela secretaria de alunos. 

 

7.2 A avaliação substitutiva fica sujeita as seguintes Taxas: 

7.2.1 R$ 20,00 por matéria perdida em avaliações mensais, avaliações bimestrais, 

prova do livro, redação avaliativa, S30 e SD. 

7.2.2 R$ 50,00 por Simulado Nomelini, S90 ou Prova Anglo perdidos 

7.2.3 Estarão isentos da taxa os alunos que apresentarem atestado médico justicando 

a ausência. 

 

7.3 A Data de realização das avaliações substitutivas obedecerá ao seguinte: 

7.3.1 O aluno que solicitar avaliação substitutiva terá duas datas possíveis para 

realização da atividade: 

7.3.1.1  Segundo sábado após a formalização da solicitação ou durante o 

período de recuperação bimestral, caso esta aconteça antes do Segundo 

sábado, caso em que a avaliação seguirá o mesmo modelo e conteúdo 

da avaliação perdida. 

7.3.1.2 No período de recuperação bimestral, caso em que a avaliação será 

realizada segundo o modelo da recuperação bimestral: matéria completa 

do bimestre e questões discursivas. 

 

8 Medicação a alunos 
8.1 Caso seja necessário ministrar medicamentos ao aluno e,sendo o aluno incapaz de faze-lo 

sozinho, será solicitado ao pai ou responsável que compareça à escola para a ministrar a 

medicação. 

8.2 Em situações de emergência os pais ou responsáveis serão comunicados. 

8.3 Caso não seja possível fazer contato com os pais o aluno será encaminhado ao serviço de 

pronto atendimento hospitalar. 

8.4 Os casos de urgência médica determinarão a solicitação do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU). 
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9 Doenças Infecto-Contagiosas 
9.1 Alunos portadores de doenças infecto-contagiosas não poderão frequentar as atividades 

letivas. 

9.2 O retorno às atividades ficará condicionado à apresentação de atestado ou declaração do 

profissional de saúde. 

9.3 Periodicamente será solicitada, aos pais e responsáveis, a apresentação da Carteira de 

Vacinação dos alunos. 

 

 

 

 


