
COMUNICADO AOS PAIS 
Ens. Fund. II 

31/03/2017 
Circular nº 041/2017 

 
Srs. Pais e/ou Responsáveis, 
 

A seguir, informações para esclarecer sobre as rotinas escolares e alguns assuntos de extrema 
importância para o acompanhamento do seu filho: 
 

EQUIPE PEDAGÓGICA 
 

 Cilene Braga (Diretora Educacional) 
 Palloma Cintra (Diretora Pedagógica) 
 Nilma (Orientadora Educacional Ed. Infantil ao 2º ano Fundamental). 
 Thais (Coordenadora Pedagógica Ed. Infantil e Fundamental I). 
 Wilma (Orientadora Educacional 3º ao 7º ano Fundamental) 
 Márcia (Coordenadora Pedagógica Fund. II e Médio) 
 Paulinha (Orientadora Educacional 8º ao 3º ano Médio) 
 Silas (Coordenador de Esportes) 
 Patrícia (Coordenadora Integral) 
 Denise / Néia / Ana Carolina (Ass. Coordenação) 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO – COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

De segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 14h às 16h30. Evite transtornos e demora no 
atendimento. Agende seu horário previamente pelo telefone, com uma das assistentes de coordenação. 
 

HORÁRIO DE AULA ENS. FUND. II 
 

Turno Entrada Saída 
Manhã 7h20 12h00 
Tarde 13h40 18h20 

 

Obs.: É imprescindível atentar-se aos horários de entrada e saída para evitar atrasos e faltas.  
 

GRADE CURRICULAR ENS. FUNDAMENTAL II: 
 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano
Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua Portuguesa Língua Portuguesa
Matemática Matemática Matemática Matemática
História História História História
Geografia Geografia Geografia Geografia
Ciências Ciências Ciências Ciências/Física e Biologia
Ed. Física Ed. Física Ed. Física Ciências/Química
Artes/Música Artes/Música Artes/Música Ed. Física
Inglês Inglês Inglês Artes/Música
Espanhol Espanhol Espanhol Inglês 
Téc. de Redação Téc. de Redação Téc. de Redação Espanhol
Iniciação Científica Iniciação Científica Iniciação Científica Téc. de Redação
Projetos Projetos Projetos Iniciação Científica

Atualidades Atualidades Projetos
Atualidades  

 

CARTEIRINHA 
 

- Estudantes com carteirinha VERDE possuem a autorização para saírem sozinhos ao término das aulas 
e das atividades extras. É obrigatório o uso deste documento.  
- Estudantes com carteirinha VERMELHA não serão autorizados a deixarem o colégio 
desacompanhados. Em casos esporádicos de liberação os responsáveis deverão encaminhar a 
autorização por escrito aos cuidados da coordenação.  
Em caso de perda ou esquecimento o estudante só será liberado acompanhado de um dos 
responsáveis. 



COMUNICAÇÃO  
 

A família deve acompanhar a vida pedagógica do estudante.  
 

UNIFORME 
                                           
O uso do uniforme é obrigatório até o 9º ano para estudantes da manhã e tarde. 
 

MATERIAIS ESCOLARES E DE USO PESSOAL 
 

- Todos os materiais escolares, incluindo livros e cadernos devem ser identificados com nome completo 
e série do estudante. O mesmo se aplica aos agasalhos e uniformes utilizados nas dependências da 
escola; 
- O Colégio Certus não se responsabiliza por dinheiro, celulares, tablets e demais aparelhos eletrônicos e 
objetos de valor que os estudantes possam portar durante o período em que estão no colégio; 
- Artigos escolares, uniformes e roupas encontradas nas dependências do Certus ficarão disponíveis em 
nosso setor de “Achados e Perdidos”, com a Paula Rodrigues pelo período de três meses. Após a 
realização de cada reunião de pais trimestral, todos os objetos serão encaminhados para doação.  
 

AVALIAÇÃO 
 

- As avaliações pedagógicas são contínuas e aplicadas de acordo com a demanda e programação de 
cada disciplina. Para compor a média trimestral - de 0 a 10,0 - os professores poderão recorrer a 
diversas ferramentas de avalição, tais como: atividades e trabalhos em grupo, prova escrita e oral, 
seminários, relatórios, redação, participação, entre outros.  
- As orientações sobre cada atividade, bem como os agendamentos e prazos serão combinados e 
informados com antecedência para cada turma.  
 

TRABALHOS 
 

- Todo professor informará com antecedência ao estudante sobre os prazos de entrega de cada 
trabalho; 
- O material solicitado deverá ser entregue diretamente ao professor na data combinada e previamente 
informada; 
- Trabalhos entregues na data indicada serão avaliados correspondendo ao critério de 0 a 100% dos 
pontos combinados;  
- Caso o estudante não entregue o trabalho na data indicada, este deverá combinar com o professor um 
segundo prazo. Nestes termos, a atividade será avaliada correspondendo de 0 a 80% dos pontos 
combinados; 
- Cabe ao professor decidir se receberá ou não os trabalhos fora do prazo inicialmente acordado. 
 
PROVA SUBSTITUTIVA 
 

- Serão substituídas apenas as provas escritas, mediante a apresentação de atestado médico ou 
pagamento da taxa de 50 reais, por avaliação; 
- A prova substitutiva acontecerá em data previamente agendada e comunicada; 
- A família deverá respeitar os prazos de entrega dos documentos e pagamento. 
 
NOTA DE PARTICIPAÇÃO 
 

- Este quesito é um dos componentes da média trimestral e se dará da seguinte forma: 
 

Avaliador Peso/Pontuação Critérios de Avaliação/autoavaliação

Entrega de atividades/Lição de casa
Comprometimento
Colaboração com o grupo
Organização geral do material
Atividade em salaAluno/autoavaliação

Professor  de 0 a 5,0

 de 0 a 5,0

 
 
 



 

COMPOSIÇÃO DA MÉDIA 
 
- Nota trimestral – de 0 a 10,0 
 

Média final: (nota 1ºtri x 1) + (nota 2ºtri x 2) + (nota 3ºtri x 3) / 6 = Média Final 

 

- Para ser aprovado ao final do ano letivo o estudante precisará obter média final maior ou igual a 5,0.  

 
- DELIBERAÇÃO CEE N° 120/2013, que dispõe sobre pedidos de reconsideração e recursos referentes 
aos resultados finais de avaliação de estudantes da educação básica, no Sistema Estadual de Ensino de 
São Paulo; 
- Estes pedidos deverão ser protocolados na escola em até 5 dias úteis da divulgação dos resultados. 
  
RECUPERAÇÃO PARALELA 
 
- Em cumprimento ao estabelecido na LDB art 24, inciso V, alínea “e”: “obrigatoriedade de estudos de 
recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos”. 
- A recuperação acontecerá por 2 semanas no contraturno escolar ao final de cada trimestre; 
- Todos os estudantes que apresentarem nota abaixo da média serão convocados;  
- A composição da média da recuperação se dará da seguinte forma: 
 

(média do TRIMESTRE) + (média da RECUPERAÇÃO) / 2 = Média Trimestral 
 

- Prevalecerá no boletim trimestral a maior nota obtida ao termino de cada recuperação. 
 
SOBRE O TÉRMINO DAS DP´S 
 
- Conforme Regimento aprovado pela Diretoria de Ensino, publicado no Diário Oficial em 28 de dezembro 
de 2016, ao final do ano letivo de 2017 não haverá regime de progressão parcial de estudo (DP). 
 
 
Atenciosamente, 
Equipe Certus 
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