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Apresentação 
 

 

Caro aluno,  

Senhores pais/ responsáveis, 

 

Vocês tem em mãos o Manual do Aluno. Um Manual é algo que 

manuseamos sempre, a fim de obter orientações e informações. Nele 

estão as diretrizes, as orientações e as normas da escola, nas quais 

devem ser pautadas a conduta e os procedimentos dos alunos. 

A tarefa de educar consiste em promover ao aluno uma postura 

adequada para aprender. 

Essa postura está em sua conduta no dia a dia escolar, começa no 

uso do uniforme, na organização do material escolar, na pontualidade, 

assiduidade, na concentração em sala de aula, na responsabilidade 

quanto ao cumprimento dos direitos e deveres estudantis, no empenho e 

interesse pelas atividades extraclasse e pela Proposta Pedagógica da 

Escola.  

Quando o aluno assume essa postura, acontece, com sucesso, a 

formação integral do seu caráter e o seu crescimento intelectual. 

Todos nós, pais e educadores, queremos ajudar o aluno a si 

tornar um ser humano ético, comprometido com as virtudes humanas, e 

um cidadão responsável e coerente. 

Que este manual seja, uma referência cotidiana, para que, na 

nossa Escola, essa meta seja alcançada. 

 

 

 

A Direção. 
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Projetos 
 

Ao longo do ano letivo nossa Escola desenvolve alguns Projetos 

que têm como objetivo promover a educação individual de nossos 

alunos, favorecendo-os a alcançarem competências e habilidades no 

âmbito do aprender e conhecer, aprender a fazer e aprender a ser. 
 

 Projeto Valores e Virtudes – Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Projeto Ambiental – Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Projeto “Nossa Horta” – Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano) 

 Projeto de Leitura “Ler para Ser” – Educação Infantil ao Ensino 

Fundamental 

 Academinha – 2º ano ao Ensino Médio 

 Feira de Ciências, Tecnologia, Arte e Cultura EXPOSOMA – 

Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Olimpíadas de Esporte – Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Olimpíadas do Conhecimento – Ensino Fundamental I ao Ensino 

Médio (5º ano ao Ensino Médio) 

 Projeto Saúde – Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Projeto Baú da Criação – Infantil 5 (Regente) 

 Projeto Família em Ação – Infantil 3 ao 1º ano (Regente) 

 Projeto Bullyng – Ensino fundamental ao Ensino Médio 

 PROERD – 5º ano  

 Projeto SOMA do Bem – 9º ano e 3º ano Ensino Médio (Campanhas 

Solidárias envolvendo todos os alunos) 

 Projeto Sexualidade – 5º ano ao Ensino Médio 

 Projeto Transição – Infantil 5, 1º ano, 5º ano e 9º ano 

 Projeto Liderança – Professor Conselheiro / Aluno Representante – 

4º ano ao Ensino Médio  

 Sarau Literário – Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Projeto Vida – Educação Financeira / Empreendedorismo – Infantil 

5 ao 5º ano (Regentes / Coordenação) 
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 Olímpiadas da Matemática (OBMEP) – 6º ano ao Ensino Médio  

 FESTSOMA (Cinema) – 9º ano ao Ensino Médio (Arte / Línguas / 

História / Geografia) 

 Projeto de Astronomia Astronáutica – 9º ano ao Ensino Médio 

(Geografia / Ciências) 

 Projeto Soletrando – 6º ano ao Ensino Médio (Línguas) 

 Projeto de Produção Textual – 2º ano ao Ensino Médio (Redação/ 

Regente) 

 Saídas de Campo – 2º ano ao Ensino Médio (Coordenação 

Pedagógica) 

 Saídas Culturais – Educação Infantil ao Ensino Médio 

(Coordenação Pedagógica) 

 Festival de Arte e Cultura – 6º ano ao Ensino Médio 

 Hora Cívica 
 

Eventos 
 

 Carnaval - Educação Infantil ao 5º ano  

 Festa Dia da Mães / Festa Dia dos Pais 

 Festa Junina – Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Dia da Criança e do Amigo na Escola – Educação Infantil ao        

5º ano 

 Formatura Infantil 5 / Dia Inesquecível 

 Formatura 9º ano  

 Formatura do Ensino Médio 

 Formatura 5º ano / viagem 

 Páscoa – Educação Infantil ao Ensino Médio 

 Especial de Natal / Festa de Encerramento – Educação Infantil ao 

5º ano 

 Palestra Vocacional – 9º ano e Ensino Médio (atividade 

relacionada ao Projeto Transição 9º ano/Ensino Médio) 
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Normas gerais 
 

Horário das aulas 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL II ao INFANTIL V) 

 Turno Matutino: 7h45 às 11h45 

 Turno Vespertino: 13h45 às 17h45 
 

ENSINO FUNDAMENTAL I  (1º AO 5º ANO) 

 Turno Matutino: 7h30 às 12h 

 Turno Vespertino: 13h30 às 18h 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO)  

Segunda, Quarta e Sexta-feira 

 Turno Matutino: 7h30 às 12h50 

 Turno Vespertino: 13h30 às 18h50 
 

Terça e Quinta-feira 

 Turno Matutino: 7h30 às 12h 

 Turno Vespertino: 13h30 às 18h 

ENSINO MÉDIO 

 Turno Matutino: 7h30 às 12h50 
 

Quarta-feira 

 Turno Vespertino: 14h20 às 18h50 

 

A pontualidade é fundamental. Os pais devem buscar os filhos ao término 

das atividades. Relembramos que os nossos serviços se encerram depois do 

período de aula conforme o CONTRATO firmado entre a Família e a Escola. 
 

Entrada dos Alunos 
 

Acolhida aos alunos: 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

 Salas de aula  
 

1º AO 5º ANO  

 Quadra de esportes  

6º AO 9º ANO  

 Salas de aula  
 

ENSINO MÉDIO  

 Salas de aula  

Aula 
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A abertura do portão da Escola é feita às 7h15/ 13h15 e a entrada nas 

salas de aula de acordo com o horário de aula de cada segmento. 

 

Uniforme escolar 
 

O uniforme é sinal de autodisciplina, use-o com orgulho. O uso diário do 

uniforme completo, modelo adotado pela escola, inclusive o agasalho, é 

obrigatório para todos os alunos. Eduque-se! 

O não cumprimento do uso do uniforme acarretará notificação na agenda, 

o aluno deverá apresentar justificativa do responsável, por escrito, não 

excedendo o limite 3 (três) por bimestre. Após notificação por escrito o aluno 

estará sujeito a sanções disciplinares. 

Em caso de reincidência, o aluno poderá ser impedido de assistir as aulas 

do dia.  

Não será permitida a descaracterização do uniforme. 

Será exigido o uso do uniforme completo, durante o período das aulas, no 

contra turno, e nas demais atividades desenvolvidas nas dependências da escola. 

Camisetas de eventos não fazem parte do uniforme. Não será permitido o 

uso das mesmas. 

Solicitamos aos Senhores pais/responsáveis que observem atentamente os 

modelos específicos para cada segmento. Uso de TOUCAS e BONÉS acarretará 

em sansão disciplinar. 
 

Calçado 
 

 É obrigatório o uso de tênis. 
 

Sala de aula  
 

 Na sala de aula, a autoridade é o professor. 

 A saída do aluno da sala, durante a aula, é autorizada pelo professor por 

meio de crachá de identificação. 

 Durante a troca de professores, os alunos permanecem dentro de sala de 

aula.  

 A sala de aula é um ambiente que oferece condições propícias ao 

aprendizado e favorece o diálogo, a compreensão, o respeito entre alunos e 

professores. 
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Recreio/ Intervalo 

 15 minutos de pausa (Educação Infantil ao 5º ano) 

 20 minutos de pausa (6º ano ao Ensino Médio) 

 Momento de descanso e lazer. 

 É vedada a permanência do aluno em sala de aula ou nos corredores 

internos, bem como ausentar-se da Escola. 

 Ao término do recreio do 1º ano (horário diferenciado), 2º ao 5º ano, os 

alunos dirigem-se ao pátio e serão encaminhados às salas de aula pelas 

respectivas professoras. Os alunos do 6º ao 9º e Ensino Médio dirigem-se 

diretamente às salas de aula. 

 Só é permitida a entrada, em sala de aula, de alunos retardatários, 

mediante autorização da Coordenação.  

 Após o segundo atraso no bimestre o aluno receberá notificação por 

escrito.  

Horário dos intervalos: 

1º ano – 9h30 às 9h45/ 15h30 às 15h45 

2º ao 5º ano – 9h15 às 9h30/ 15h15 às 15h30 

6º ano ao Ensino Médio – 10h às 10h20/ 16h às 16h20 
 

Saída de alunos 

 Ao término das aulas, o professor orienta o aluno a organiza-se e a deixar 

a sala em ordem. 

 Saída de sala de aula liberada e acompanhada somente pelo professor. 

 Os alunos do 2º ao 5º aguardam os pais na quadra de esportes, os da 

Educação Infantil e 1º ano nas salas de aula.  

 Os alunos do 6º ano ao Ensino Médio são liberados após o término da 

última aula. 
 

Saídas antecipadas 

 Com solicitação, por escrito, dos pais/ responsáveis na agenda e com a 

autorização da Coordenação/Orientação. 

 Sempre que possível evitá-las para não prejudicar pedagogicamente o 

aluno. 
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Atrasos 

 1º ao 5º ano – notificação na agenda. 

 6º ao 9º ano e Ensino Médio – implica automaticamente em perda da 

primeira aula. O aluno aguarda a segunda aula em lugar pré-determinado 

pela Coordenação/Orientação. Não será permitida a entrada do aluno 

após o 2º horário. 

 

 

 

 

 

Carteira Estudantil 
A Carteira Estudantil é a identidade do aluno. 

 

Sistema de Avaliação 

Consideram-se importantes os instrumentos de avaliação do rendimento 

acadêmico, bem como o desempenho diário do aluno e a participação nas 

atividades escolares. 

O Colégio Soma visa à formação integral do aluno. Por isso procura 

detectar obstáculos que possam impedir o ajustamento dele ao grupo e o seu 

desempenho no processo ensino-aprendizagem. 

A educação global pressupõe avaliação constante dos aspectos 

formativos. 

A avaliação é a oportunidade que o aluno têm para demonstrar o que 

aprendeu. 

Acompanhe, pelo site ou pelo calendário a data e o conteúdo de cada 

avaliação. 

A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do 

aproveitamento e a apuração da assiduidade. 

A avaliação do aproveitamento é feita pelo professor por meio de 

observação direta, exercícios, provas, testes, e pesquisas, podem ser realizados 

individual ou coletivamente, em classe ou extraclasse conforme cada caso, 

preponderando, sempre os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 

 

Observação: Havendo reincidência, a família será informada. Em 

caso de atraso do aluno, a escola não se responsabiliza pela perda de 

conteúdos. 
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PARA A REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

 

 Aguardar sentado a chegada do professor, respeitando mapeamento. (6º 

ano ao Ensino Médio) 

 Assinar a ficha de frequência de forma legível, sem fazer qualquer outra 

anotação ou rabisco. 

 Não solicitar material emprestado aos colegas durante a prova. 

 Não se comunicar, em hipótese alguma, com os colegas. 

 Preencher o cabeçalho. 

 Concentrar-se. Ler com atenção cada enunciado. 

 Observar as orientações do aplicador/professor. 

 Interpretar corretamente os enunciados e formular respostas coerentes. 

 Evitar rasuras. Não usar corretivos. (6º ano ao Ensino Médio) 

 Não usar calculadora, salvo mediante autorização do professor. 

 Continuar tranquilo, mesmo que os colegas entreguem a avaliação antes 

do tempo previsto. 

 Reler toda a avaliação antes de entregá-la. 

 

 

 

 

SEGUNDA CHAMADA DE AVALIAÇÃO 

 

Quando, por motivo superior, o aluno não puder comparecer à Avaliação, 

na data prevista, deverá preencher requerimento na secretaria, no prazo máximo 

de 2 dias letivos após a aplicação da avaliação, para que tenha a oportunidade 

de realizar a segunda chamada. 

A segunda chamada é realizada em turno contrário e em data previamente 

estabelecida pela coordenação. 

Para realizar a segunda chamada, o aluno deverá apresentar atestado, ou 

pagar a taxa por prova perdida na secretaria.  

Caso não compareça à segunda chamada, o aluno não terá direito a outra 

avaliação. 

 

 

Observação: O uso de meios ilícitos implica, para o aluno, perda dos 

pontos referentes a avaliação e aplicação das sanções disciplinares. 



11 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL (EXTRATO DO REGIMENTO ESCOLAR) 

 

Art. 42.  Na Educação Infantil, a avaliação é global e contínua, levando-

se em consideração o desenvolvimento biopsicossocial e cultural do aluno e suas 

diferenças individuais, abrangendo a formação de hábitos e atitudes. 
 

Parágrafo único – A avaliação é feita por meio de acompanhamento e 

dos registros de etapas alcançadas nos cuidados e na educação. 
 

Art. 43. A avaliação do desempenho escolar na Educação Infantil é 

expressa através dos seguintes conceitos: 
 

O (Ótimo) 

B (Bom) 

R (Regular) 
 

Art. 44.  Na Educação Infantil o aluno é promovido automaticamente ao final do 

ano letivo. 

DETALHAMENTO DO VALOR DAS AVALIAÇÕES (EXTRATO DO 

REGIMENTO ESCOLAR) 
 

 Ensino Fundamental I 
 

 
1º 

Bimestre 

2º 

Bimestre 

3º 

Bimestre 

4º 

Bimestre 

Avaliação Mensal/ Trabalho 

avaliativo 
4,0 4,0 4,0 4,0 

Avaliação Bimestral 5,0 5,0 5,0 5,0 

Avaliação formativa 1,0 1,0 1,0 1,0 

Simulados/ Olimpíadas do 

Conhecimento 

(ponto extra)(5º ano) 

 1,0  1,0 

 

 Ensino Fundamental II 
 

 
1º 

Bimestre 

2º 

Bimestre 

3º 

Bimestre 

4º 

Bimestre 

Avaliação Mensal/ Trabalhos 4,0 4,0 4,0 4,0 

Avaliação Bimestral 5,0 5,0 5,0 5,0 

Avaliação formativa 1,0 1,0 1,0 1,0 

Simulados/ Olimpíadas do 

Conhecimento 

(ponto extra) 

1,0 1,0 1,0 1,0 
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 Ensino Médio 
 

 
1º 

Bimestre 

2º 

Bimestre 

3º 

Bimestre 

4º 

Bimestre 

Avaliação Mensal/ Trabalhos 4,0 4,0 4,0 4,0 

Avaliação Bimestral 5,0 5,0 5,0 5,0 

Avaliação formativa 1,0 1,0 1,0 1,0 

Simulados/ Olimpíadas do 

Conhecimento 

(ponto extra) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Art. 48.  O Colégio adotará o sistema de avaliação bimestral, para o 

ensino fundamental, atribuindo aos quatro bimestres, do período letivo, os pesos 

2,3,2,3, respectivamente. 

 
M 1º Sem. = 1º Bim. X 2  + 2º Bim. X  3         M 2º Sem. = 3º Bim. X 2  + 4º Bim. X  3 

              5                                                                         5 

  

Art. 49.  A Média Anual (MA) de cada componente curricular será a 

média ponderada dos dois semestres: 

 
M 1º Sem. = 1º Bim. X 2  + 2º Bim. X  3         M 2º Sem. = 3º Bim. X 2  + 4º Bim. X  3 

                             5                                                                       5 
 

Art. 50. O resultado da avaliação será expressa em notas graduadas de 

0,0 (zero) a 10,0 (dez), variando em décimos. 

 

Parágrafo único – Não haverá arredondamento de médias. 

 

Art. 51.  Após a avaliação do quarto bimestre, o aluno que obtiver a 

Média Anual (ma) igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular 

será considerado aprovado. 

 

Art. 52. O professor não pode repetir notas sob qualquer pretexto ou para 

qualquer efeito. 

 

Art. 53.  O aluno que faltar às verificações de aprendizagem 

predeterminadas pode requerer nova oportunidade, desde que a falta tenha 

ocorrido por motivo justo e devidamente comprovado. 
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Parágrafo único –  O aluno que se enquadrar no “Caput” deste Artigo 

procederá a devida solicitação junto à Secretaria da Escola, no prazo de 24 

horas, após a ocorrência da perda, mediante análise do Coordenador 

Pedagógico. 

 

Art. 54.  Os pais ou responsáveis no caso de alunos com idade inferior a 

16 (dezesseis) anos, serão cientificados do resultado do aproveitamento e da 

freqüência do aluno, através de boletim escolar, ou equivalente, sem erros e sem 

rasuras. 

 

Parágrafo único – O documento referido no “Caput” do Artigo deve ser 

devolvido ao Colégio com a assinatura do cientificado. 

 

Art. 55. As faltas não podem ser abonadas e sim justificadas em casos 

relevantes, após análise do Coordenador Pedagógico. 

 

Parágrafo único – A deliberação do Conselho de Classe será registrada 

em Ata e constará no Histórico Escolar do aluno.  

 

DA RECUPERAÇÃO (EXTRATO DO REGIMENTO ESCOLAR)  

 

Art. 57.  A recuperação é uma estratégia de intervenção deliberada no 

processo educativo e tem por finalidade auxiliar o aluno a superar suas 

dificuldades de aprendizagem no que se refere à aquisição de conhecimentos e 

habilidades. 

 

Art. 58. A recuperação é desenvolvida com orientação e acompanhamento 

de estudos pelo professor e pelo coordenador pedagógico, de acordo com dados 

concretos da situação do aluno. 

 

Art. 59. O Colégio admitirá recuperações de estudo da seguinte forma: 
 

I – paralela – caráter obrigatório, desenvolvida ao longo do período 

letivo, como parte integrante do processo de ensino e aprendizagem; 
 

II – semestral – em caráter obrigatório, sendo realizada após o término 

de cada semestre e oferecida ao aluno que obteve nota inferior a 6,0 (seis). 
 

III –  
 

M 1º Sem. = 1º Bim. X 2  + 2º Bim. X  3   6       M 2º Sem. = 3º Bim. X 2  + 4º Bim. X  3   6 

5                                                                                      5 
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IV – Final - após a recuperação do segundo semestre letivo, em caráter 

obrigatório, oferecida aos alunos que não alcançarem nota mínima de 

aprovação em cada componente curricular, mediante decisão prévia do 

Conselho de Classe. 

 

Art. 60. As notas das recuperações semestral e final substituirão as 

respectivas médias anteriores, se maiores. 

 

Art. 61. Não será encaminhado à recuperação final o aluno que não 

apresentar frequência acima de 75%, do total de horas letivas, devendo ser 

considerado reprovado. 
 

Art. 62. É considerado reprovado o aluno que não obtiver, após estudos 

de recuperação final, nota igual ou superior a 6,0 (seis), ouvido o conselho de 

classe. 
 

Art. 63. O resultado da recuperação é registrado em ata própria, na ficha 

individual e comunicado aos pais ou responsáveis e ao aluno, quando maior de 

idade, através de instrumento próprio. 
 

Art. 64. O Colégio não aceita transferência de alunos sujeitos a estudos 

de recuperação final. 
 

Art. 65.  A avaliação dos alunos submetidos a estudos de recuperação 

final  fica restrita a única prova, aulas dadas e avaliações. 

 

DA PROMOÇÃO (EXTRATO DO REGIMENTO ESCOLAR)  

Art. 66.  Promoção é concebida como ascensão, momento em que o aluno 

passa para o período letivo, seguinte depois de vencer os requisitos 

preestabelecidos, em função da média mínima pré-fixada associada à apuração 

da assiduidade. 

 

Art. 67.  Considera-se promovido o aluno que obtiver: 

 

I – frequência igual ou superior 75% (setenta e cinco por cento) do 

total da carga horária; 

 

     II – Média mínima de 6,0 (seis). 

 

Aspectos Disciplinares 
 

No recinto escolar, todas as pessoas envolvidas no processo de educar 

são responsáveis por manter um ambiente calmo, silencioso e harmonioso. 
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Professores e funcionários são corresponsáveis pela disciplina do aluno 

no ambiente escolar. 

 

Sanções Disciplinares (Extrato do Regimento Escolar) 
 

Art. 115. O Colégio incentiva os alunos quanto ao regimento de auto-

disciplina, tornando-os corresponsáveis pelo processo educativo, bem como o 

interesse pelo exercício consciente da cidadania, através da prática da 

democracia. 

 Art. 116. Na evidência de atitudes socialmente indesejáveis e/ou na 

transgressão às normas regimentais e disciplinares os alunos estão sujeitos as 

seguintes sanções: 
 

I. advertência oral. 

II. advertência escrita. 

III. suspensão às aulas. 

IV. cancelamento da matrícula. 

 

 § 1º -  A aplicação destas sanções não segue necessariamente a ordem 

estabelecida, podendo ser gradativa ou não dependendo da falta cometida ou 

reincidência. 

§ 2º - Cabe aos professores procederem à aplicação de advertência oral. 

§ 3º - Cabe à Direção aplicar quaisquer sanções previstas, devendo ser 

ouvido o Conselho de Classe, em caso de cancelamento de matrícula. 

 § 4º - Ao aluno que sofrer a sanção prevista no item III, implicando perda 

de provas, testes ou trabalhos, com prejuízo na avaliação, é dada a oportunidade 

de realizá-los. 
 

NÃO SE PERMITE AO ALUNO:  
 

 Usar boné, lenços, toucas e capuz nas dependências da escola. 

 Mascar chiclete ou ingerir qualquer tipo de alimento dentro de sala de 

aula, salvo quando consiste em técnica de trabalho sugerida pelo 

professor. 

 Fazer uso de aparelho celular e/ou similares, baralho, jogos eletrônicos, 

figurinhas, ou quaisquer objetos que venham a dispersar o aluno, 

prejudicando a concentração, durante o horário de aula, pois a escola não 

se responsabiliza por perdas, danos e extravios. 

 Rasurar ou adulterar qualquer documento escolar. 
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 Promover vendas, coletas e subscrições dentro ou em nome da escola. 

 Escrever, realizar cálculos ou anotações sobre as carteiras e/ou cadeiras. 

 Ocupar-se de outras atividades durante as aulas, sob pena de ter o 

material apreendido e encaminhado para a coordenação. Em se tratando 

de reincidência a devolução desses objetos só será feita aos pais ou 

responsáveis. 

 A permanência na escola, sem que tenha alguma atividade especifica.  

 Desacatar professores e funcionários, sob pena de sanção disciplinar. 

 Uso de skates, patins e bolas, nas dependências da Escola. 
 

Organização Administrativa 
 

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA OU GERAL 
 

Responsável pelo patrimônio, tem por objetivo zelar pela limpeza, 

conservação, manutenção, segurança, assim como o funcionamento pleno da 

instituição. 
 

 

DIREÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão, 

desenvolvimento e avaliação das atividades pertinentes a Escola. 
 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Responsável por planejar, orientar, supervisionar, e avaliar as atividades 

didático-pedagógicas, visando a unidade e a qualidade do processo ensino 

aprendizagem.  

 

Coordenação Geral - Cláudia Brasil 
 

Educação Infantil – Vivianne Teles 

Ensino Fundamental I – Déborah Aires de Paula 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio – Cíntia Teles  

 
 

SECRETARIA 
 

Órgão centralizador de toda a documentação escolar. Executa a tarefa de 

atendimento, expediente, arquivo, fichário, correspondência e escrituração 

escolar. 
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SERVIÇO TÉCNICO-PEDAGÓGICO E DE APOIO: 
 

 Sala de Estudo 

Constitui um centro de incentivo à leitura, à cultura, à pesquisa e os 

desenvolvimentos de outras atividades escolares. 

 
 

 Serviço de Mecanografia 

Reproduz e organiza material didático-pedagógico e administrativo. 

 
 

 Departamento Pessoal/ Financeiro 

Tem como objetivo planejar, executar as atividades de recrutamento, 

seleção, contratação, avaliação de desempenho, assim como desenvolver 

os serviços contábeis e fiscais da Escola. 

 
 

 Recepção/ Portaria  

Auxiliar nos serviços operacionais e administrativos, responsabilizando-se 

pelo atendimento, entrada e saída dos alunos e comunidade escolar. 

  
 

 Serviços Gerais 

Executa atividades de Limpeza, manutenção e conservação das instalações 

físicas, equipamentos e mobiliário da Escola. 
 

 
 

 

Aspectos Gerais 
 

MATERIAL ESCOLAR 
 

 O aluno deve adquirir o material escolar solicitado e ser responsável 

por ele, conservando-o em ordem. 

 O material escolar deve ser personalizado. 

 O aluno deve ter à mão o material escolar conforme o horário das 

aulas. 

 Pede-se cuidados quanto ao uso de carrinho e mochilas, a fim de se 

prevenir acidentes. 

 Todo material escolar, sem identificação, esquecido na escola e não 

procurado pelo aluno ou responsável até o final de cada semestre será 

doado. 
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AGENDA ESCOLAR / AGENDA DIGITAL  

(1º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio) 
 

A agenda é um instrumento de comunicação diária entre a Escola e a 

Família, que visa facilitar e viabilizar a comunicação diária. 

Insistimos em pedir atenção às correspondências enviadas pela Escola, 

tais como: 

 Circulares  

 Comunicados 

 Bilhetes 

 Convites 

O mesmo poderão ser impressos, e-mail, agenda digital (App), ou site. 

Dessa maneira, todos ficam sempre informados a respeito do dia a dia escolar. 

www.colegiosoma.com.br 
 

Telefone 

 A Escola conta com um telefone público instalado na entrada da escola. 

 Durante os horários de aula, não é permitido o uso do mesmo. 

 Caso haja necessidade, a ligação deverá ser realizada pela 

Coordenação ou Orientação Educacional. 
 

Atestado Médico 
Pais / responsáveis por alunos com problemas médicos devem trazer 

atestado médico para justificar eventuais faltas. 
 

Alunos Laudados 

Pais / responsáveis por alunos com laudos diversos devem trazer o 

relatório médico atualizado para solicitar junto a Coordenação/Orientação 

Educacional e Direção Pedagógica às devidas adequações curriculares 

necessários de acordo com cada caso. 
 

Aniversário de Aluno 
Pode-se comemorar na Escola, observando os critérios: 

 Educação Infantil ao 5º ano – Salão de Festas (agendamento na 

secretaria) – será cobrada uma taxa para limpeza e manutenção do 

espaço. 

Não serão permitidas festas e/ou comemorações em salas de aula. 

 6º ano ao Ensino Médio, não são permitidas festas de aniversário na 

escola. 
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Segurança 
Para a segurança dos alunos e professores, o acesso a Escola de pessoas 

da comunidade é feito pela entrada principal, após a identificação junto à 

secretaria, encaminha os visitantes aos locais solicitados. 
 

 

Plantão de Dúvida / Reforço Escolar 
Atendimento especializado para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 

ao Ensino Médio, nas disciplinas de Português e Matemática, no turno contrário 

ao que o aluno estuda, em dia e horário determinado pela Coordenação.  
 

 

 

 

Reunião de Pais e Mestres / Atendimento aos Pais 

A Coordenação Pedagógica promove encontros de Pais e Mestres, 

previstos em Calendário Escolar. reserva, também, momentos para atendimento 

individual aos pais, durante os horários de Coordenação Pedagógica 

(previamente agendado pela Coordenação ou Orientação Educacional), a fim de 

esclarecer dúvidas em relação à vida escolar do aluno. 
 

 

 

 

 

Atividades extraclasse - Parcerias 
Em 2020, o Colégio SOMA, em parceria com instituições especializados, 

estará disponibilizando atividades de: 
 

 Aulas de Violão – Turminhas da Música – Prof. Henrique 

 Aulas de Jazz e Ballet – Dança em Cena – Ena  

 Escolinhas de Esportes – Allyson 

 Robótica - Isaísas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Será cobrada uma taxa mensal de acordo com a 

modalidade e com contrato a parte. 



20 
 

Calendário Escolar / 2020 

Educação Infantil 
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Calendário Escolar / 2020 

Ensino Fundamental e Médio 
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Anotações 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO 

SHCES Quadra 609, Lt.1 - Cruzeiro Novo  - DF –  CEP: 70.655.690 

Telefone: (61) 3233-4949 – www.colegiosoma.com.br 

@colegiosoma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


