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Caro(a)  estudante, 

 

Este manual tem por objetivo prover informações 

necessárias sobre o funcionamento geral do Colégio 

Augustus, para que todos saibam como proceder frente às 

situações do dia a dia.  

Além disso, dispõe de orientações importantes para que o 

estudante se organize e tenha um ano letivo de muito 

sucesso.  

É um documento que você deve ter em mãos diariamente 

para retirar possíveis dúvidas aprimorando sua prática de 

estudo. 

Siga as orientações contidas nele e seja um ESTUDANTE 

BEM SUCEDIDO! 

 

Seja bem vindo e um feliz 2019!  

 

 

Um forte abraço, 

Direção e Coordenação Pedagógica 
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Nossa Instituição 
 
 
 

Situado à Praça Getúlio Vargas nº 168 no Bairro Siderúrgica, 

em Sabará, iniciou sua história no ano de 1984, quando foi 

criada pelo decreto aprovado pela Secretaria de Educação 

para iniciar seus trabalhos na Educação infantil - Ensino de 

Pré-Escolar no ano de 1984, quando se chamava Escola 

Recanto Infantil Criança Feliz. 

   Com o passar do tempo, a fim de atender aos pedidos da 

comunidade, a escola ampliou seu atendimento para o Ensino 

Fundamental - 1ª à 4ª Série, passando a denominar-se Escola 

Recanto Criança Feliz. 

    No ano de 1999, foi implantado o ensino de 5ª à 8ª série, 

aumentando sua clientela, o que levou a mudança para um 

prédio com instalações mais amplas e adequadas. A partir dai 

veio a denominação Colégio Augustus. 

    Hoje, o Colégio se orgulha de passar qualidade respeito e 

compromisso à sua comunidade escolar representando uma 

ótima opção para educação dos educandos até o curso 

técnico. 

    O Colégio Augustus é uma instituição de ensino 

reconhecida como referência na cidade, utilizando processos 

educacionais inovadores, com foco na formação de um cidadão 

íntegro, com visão humanista que interage a cultura da razão 

com a cultura da emoção e da sensibilidade e preparado para 

atuar com sucesso na sociedade do conhecimento, onde a 

inovação e o aprendizado contínuo são valores permanentes. 
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Quem somos 

 
 
 
Missão  
 
“Formar indivíduos com pleno domínio da leitura, da 

escrita, do cálculo, capazes de analisar, interpretar e 
transformar a realidade, visando o bem-estar do homem 
em nível pessoal e coletivo. Desenvolver a criatividade, 
levando o educando a descobrir-se, expressar-se e 
libertar-se, contribuindo através de uma ação conjunta 
para a formação de uma sociedade justa.” 

 
Valores 
 
Ética, disciplina, responsabilidade, união e respeito.  
 
Princípios  
 

 Favorecer o diálogo do aluno com os demais 
profissionais do Colégio; 

 Oferecer meios para que o aluno desenvolva sua 
sociabilidade, tornando-se um sujeito ativo e 
participativo da sociedade, por meio do trabalho 
efetivo dos temas transversais; 

 Propiciar condições para que nosso Colégio se 
torne um lugar agradável, onde o aluno possa 
ampliar seus conhecimentos, levando em 
consideração os aspectos 
sociopsicopedagógicos. 
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Equipe 
 

 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Turno Matutino 
 

Direção  Rosângela Aparecida Augusto 

Coordenação Pedagógica Renata Aparecida Pinto 

Secretárias 

Luciane de Fátima Lino Torres 
(Atendimento ao público) 

Dirlene de Fátima França Caliaro 
(Vida Escolar) 

Priscila Aparecida de Oliveira 
Gonçalves (Setor Financeiro) 

Professores 

Artes – Simone 

Biologia – Ivan 

Redação  – Marielle  

Ed. Física – Grazzianni e Tiago 

Espanhol – Marla e Mariza 

Física – Elton 

Filosofia – Dirlene e Helder  

Geografia – Gisele e Christian 

História – Thiago e Helder 

Ciências - Rochele 

Inglês –Érico  

Matemática – Renilde e Richard 

Português – Renata V. e Roney 

Questões Contemporâneas – Gisele 
e Christian  

Química – Ezequiel 

Sociologia – Helder  

Departamento de 
Informática 

Charles Marque Silva e Luiz 
Fernando das Dores  

Decoração e artes Maria da Conceição F. Gonçalves 

Lanchonete Andreza de Fátima Oliveira 

Almoxarifado 
Maria da Conceição F. Gonçalves e 
Andreza de Fátima Oliveira 

Auxiliar de Serviços  Adriana Martins – Manhã / Tarde 

 Conceição Oliveira – Manhã / Tarde  

Monitor Guilherme Maciel da Silva  
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Normas Disciplinares e de 
Funcionamento 

 
 
A disciplina na escola tem sido um grande desafio para a 

comunidade escolar. 
Portanto, torna-se necessário o conhecimento de todas as 

normas e penalidades para o não cumprimento destas de 
forma sistemática e coerente. 

 
1- Horário de Entrada e Saída: 
 

Entrada: As aulas iniciam-se pontualmente às 7h. O aluno 
deverá estar no Colégio com dez minutos de antecedência. Esteja 
atento(a) à pontualidade, pois o não cumprimento gera transtorno 
como a perda de parte do conteúdo trabalhado. 

 
Saída: A liberação do aluno antes do término da aula, só será 

permitida mediante solicitação por escrito e assinada pelos pais e/ou 
responsáveis. 

 
Ensino Fundamental II  
6º ano: Das 7:00  às 11:30 
Das 7:00 às 11:30, com exceção dos dias com aulas no 

sexto horário que acontece até 12:20. 
 
Ensino Médio  
Das 7:00 às 12:20. 

 
2- Uniformes 

 
Além de prático, o uniforme escolar serve como identificação. 

Sendo assim, o aluno deverá usá-lo, diária e obrigatoriamente em 
todas as atividades pedagógicas dentro e fora do Colégio. O 
uniforme completo é imprescindível para a entrada diária do aluno 
na escola. 
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a. Não será permitido o uso de calça jeans ou outra 
vestimenta que não faça parte do uniforme. 

b. O aluno não poderá usar outras vestimentas, tais como 
camisas de times de futebol, camisas de cores e formas 
extravagantes. 

c. O calçado a ser usado como complemento do uniforme 
deverá ser tênis, sapato ou sandálias fechadas. Não será permitido 
o uso de sandálias abertas, chinelos, tamancos e/ou similares. 

 

Uso diário Educação Física 

 Blusa oficial  

 Calça ou bermuda 
oficial 

 Tênis  

 Camiseta oficial  

 Short ou bermuda oficial 

 Tênis 

 
Para as aulas de Educação Física é indispensável a 

apresentação do atestado médico de aptidão para 
desenvolvimento de atividades físicas. 

Além do atestado, só será permitida a participação do aluno 
se o mesmo estiver usando o uniforme apropriado e tênis. 

OBS.: Ocorrendo algum imprevisto, o aluno só poderá entrar 
no Colégio com justificativa por escrito dos pais ou responsável, não 
podendo ultrapassar mais de três justificativas por bimestre. 

 
Local de Venda: Via Única, localizada na Rua Mestre Ritinha, 

67- Centro / Sabará 
Telefone: 3671-4124 
Horário de Funcionamento: De 9h às 17h  

 
3- Intervalo para o lanche e troca de professores  
a. Os alunos deverão beber água e ir ao banheiro antes do 

início da aula e no intervalo para o lanche. 
b. Não será permitido ao aluno sair de sala para beber água 

e ir ao banheiro na troca de professores. Eventualmente, o 
aluno que necessitar ir ao banheiro durante a aula, deverá 
pedir permissão ao professor. 

c. O aluno poderá trazer uma garrafa de água para beber 
durante a aula. 
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d. O aluno deverá aguardar pelos professores dentro da sala 
de aula e não nos corredores. Não será permitido ao aluno, em 
hipótese alguma, sair da sala na troca de professores. 

4 - Agenda 
 
O uso da agenda é imprescindível. Tudo deve ser anotado, 

verificado e assinado diariamente pelos pais e professores, quando 
necessário. 

 
5- Atividades de Casa  
 
É indispensável o cumprimento das atividades de casa. O 

objetivo delas é a fixação dos conteúdos trabalhados em sala de 
aula, o levantamento de dúvidas e a preparação para entender 
melhor o conteúdo seguinte, bem como para as avaliações. Por isso, 
exige-se que os deveres, de todas as disciplinas, sejam feitos 
diariamente. 

 
a. As atividades deverão ser apresentadas aos professores 

sempre na data estabelecida por eles. 
b. O aluno(a) deverá registrar todas as atividades de casa na 

agenda, com organização, capricho e de maneira completa. 
c. Os deveres não apresentados para o professor, que não 

vierem com justificativa assinada pelos responsáveis, e os que não 
contiverem uma tentativa de resolução, serão considerados 
incompletos e anotados no portal do aluno para consulta on line 
pelos pais e /ou responsáveis. 

d. Os alunos que faltarem deverão procurar a escola para 
saber quais foram as atividades dadas no dia de sua falta. 

 
6- Trabalhos em Campo  
 
a. Entregar a autorização aos pais ou responsáveis. 
b. Trazer o pagamento e a autorização devidamente 

preenchida. 
c. Apresentarem-se uniformizados, sempre. 
d. Conservarem o ônibus e cuidar da limpeza do mesmo. 
e. Cumprir os combinados feitos com a coordenação e com o 

professor para cada trabalho de campo. 
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f. No local visitado, saber ouvir e falar na hora certa, 
respeitando as pessoas, as normas e o local de visitação. 

g. Fazer as devidas anotações. 
h. Respeitar todos os envolvidos no trabalho de campo, 

professores, colegas, motoristas e monitores. Não tumultuar o 
trabalho de campo, pois, o mesmo faz parte do seu aprendizado de 
aluno. 

 

7- Patrimônio da Escola e do Próximo  
 

a. Todos deverão cuidar do patrimônio da escola e dos seus 
pertences. O Colégio não se responsabiliza por quaisquer objetos 
perdidos.  

b. O uso dos pertences do próximo e da escola, só poderá 
ocorrer com autorização dos mesmos. 

c. Todos têm o dever de cuidar do patrimônio da escola e do 
próximo. 

- Caso haja algum dano ou extravio do patrimônio da escola 
ou do próximo, o responsável deverá repor o material ou realizar os 
reparos necessários. 

 

8- Segurança  
 

a. Não é permitido, por motivo de segurança, o porte de 
estilete ou de outros materiais cortantes e pontiagudos, nas 
dependências do Colégio. 

b. O Colégio não disponibiliza números de telefones de 
alunos e educadores para as famílias. 

c. O Colégio não se responsabiliza por brincadeiras, 
comemorações e atitudes fora de suas dependências, que possam 
trazer consequências desagradáveis para o aluno e para sua 
família. 

d. Não é permitido fazer uso de cigarros ou bebidas 
alcoólicas nas dependências do Colégio, em dias de Formatura ou 
Trabalhos de campo, entre outros eventos. 

e. Durante o horário das aulas, o recinto do Colégio é 
destinado exclusivamente aos alunos, não sendo, portanto, 
permitida a permanência de pessoa que não integre o corpo 
discente, docente ou que não seja funcionário do Colégio. 

f. Não é permitida a entrada de alunos na sala dos 
professores.  
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9- Correspondência ou Comunicados   
 
a. É de responsabilidade do aluno(a) entregar aos pais ou 

responsáveis as correspondências e(ou) comunicados 
recebidos na escola. 

b. As autorizações de saída da escola deverão ser 
devolvidas devidamente preenchidas no tempo devido e de 
forma correta. 

c. Se o aluno(a) não trouxer as autorizações devidamente 
assinadas, não poderá sair da escola antes do horário de 
término. 

 
10 – Disciplina 
 
a. Não serão permitidos quaisquer tipo de desrespeito, 

descaso, agressões físicas, verbais, gestos obscenos aos 
alunos, aos professores e funcionários da escola. 

b. Não serão permitidas condutas inaceitáveis nas 
dependências ou entorno da escola. 

c. Não serão permitidas agressões físicas ou verbais a 
qualquer tipo de pessoa nas dependências ou no entorno da 
escola. 

d. Não serão permitidos palavrões ou gestos obscenos 
dentro da escola. 

e. Deverão ser respeitados os espaços de aprendizagem 
sem gritos, correrias, barulhos ou interrupções desnecessárias. 

f. Não será permitido fumar ou distribuir cigarros. 
g. Não será permitido portar, usar, incentivar, distribuir, 

vender, comprar, mostrar e ajudar a esconder qualquer tipo de 
droga (legal ou ilegal). 

h. Não será permitido fazer quaisquer comemorações com 
manifestações de mau gosto, tais como: jogar ovos, farinha, 
jogar água e etc. 

 
11- Disciplina na sala de aula  
 

a. Respeitar professores e colegas. 
b. Evitar conversas paralelas durante as explicações dos 

professores e durante as atividades. 
c. Evitar tumultos durante as aulas. 
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d.  Saber ouvir e respeitar as opiniões dos colegas. 
e. Esperar a vez de falar, respeitando a vez do outro. 

Levante a mão neste momento. 
f. Evitar brincadeiras e apelidos. 
g. Não demonstrar impaciência, zombar ou fazer piadas com 

a dificuldade de algum colega, quando o mesmo não entender 
o óbvio ou fizer uma colocação “ingênua”. 

h. Não será permitido que o aluno saia de seu lugar sem a 
permissão do professor. 

i. O(A) aluno(a) deverá trazer de casa todo o material 
necessário para as aulas. Não será permitido o empréstimo de 
material escolar, pois esta prática causa tumulto durante as 
aulas. 

j. Evitar polemizar com o professor em sala de aula, ou 
argumentar com ele de modo desrespeitoso. Discordando de 
alguma coisa que considere importante esclarecer, procure por 
ele na sala dos professores e peça que ele esclareça melhor a 
questão que lhe suscitou dúvidas, ou reconsidere alguma 
atitude que julga injusta 

k. Não sair da sala na troca de professores. 
l. Evitar posturas que indiquem indolência e desatenção na 

sala de aula. Não colocar os pés sobre a cadeira, não se apoiar 
na mesa ou carteira escolar do colega sentado à sua frente. 
Não correr, nem andar apressado e desatento, provocando 
encontrões com as pessoas. 

m. Não ignorar propositadamente nenhum colega. Lembrar 
que o preconceito contra outra pessoa, na maioria das vezes, é 
resultado da falta de aproximação e melhor conhecimento. 

 
12 – Disciplina no Intervalo para o Lanche 
 
a. Não subir ou descer as escadas correndo, nem promover 

correrias durante os intervalos.  
b. Não empurrar o colega, nem de brincadeira.  
c. Respeitar os colegas, funcionários e professores também 

nos intervalos.  
ATENÇÃO: Caso haja ocorrido seja grave ou muito grave, 

como agressão física, as punições não se enquadram nas 
disposições acima, podendo o aluno(a) ser imediatamente 
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suspenso de participar de qualquer atividade escolar, ou até 
mesmo, em último caso, ser convidado a sair da escola. 

 
13- Frequência  
  
Desenvolva o senso de responsabilidade do aluno, não 

permitindo que falte às aulas, a não ser em caso de extrema 
necessidade. O aluno deverá estar presente à todas as atividades 
previstas pela escola. Sugerimos para isso, atenção especial ao 
calendário escolar. A frequência mínima para aprovação é de 
75% do total das horas aulas letivas. Se o aluno precisar 
ausentar-se em dia de prova, a família deverá entrar em contato 
com o Colégio, apresentando formalmente uma justificativa. 

 
14-  Acompanhamento individualizado 

 
Os alunos são observados e avaliados continuamente pela 

equipe pedagógica. 
Caso o aluno apresente alguma dificuldade, a Coordenadora 

Pedagógica fará contato com a família e juntas discutirão a melhor 
forma para que nosso aluno se sinta motivado a crescer como 
ESTUDANTE e como PESSOA. 

A escola disponibiliza do Projeto “Aprendizagem Mútua”, onde 
alunos que apresentam maior facilidade nas disciplinas auxiliam 
alunos com maior dificuldade em horário extraclasse.  

 
15-  Deveres do pessoal discente – Alunos 

 

No Colégio Augustus o aluno tem os seguintes deveres: 
 

1- Cumprir as tarefas e atividades propostas, mantendo livros, 
cadernos e demais objetos escolares em estado de asseio e 
ordem. 

2- Ser pontual e assíduo não só no comparecimento às aulas como 
também no cumprimento dos demais deveres escolares. 

3- Zelar pela limpeza e conservação do prédio e equipamentos 
escolares, ficando responsável pelo dano que a eles causar. 

4- Abster-se dos atos que perturbem a ordem, ofendam os bons 
costumes ou importem em desacato às leis, às autoridades 
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escolares ou aos professores e funcionários, bem como aos 
representantes de turma, no exercício de suas atribuições. 

5- No horário do recreio, deixar a sala de aula e só retornar a ela 
dado o sinal. 

6- Não usar boné, touca dentro da escola, já que não é peça do 
uniforme diário. 

7- Não sair da sala durante as aulas, a não ser por justa causa e 
com autorização do professor que estiver em sala. 

8- A entrada de alunos na secretaria, sala de professores, biblioteca, 
informática, cozinha e outras dependências só poderá acontecer 
com prévia autorização de um funcionário da escola. 

9- Não é permitido ao aluno entrar com bicicleta, skate, patins e 
motocicleta nas dependências da escola. 

10-O uso da máquina de Xerox  se restringe a atividades  planejadas 
por professores. Trabalhos e atividades extraclasse não poderão 
ser xerocados ou impressos na escola, salvo se o aluno arcar 
com os custos do mesmo. 

11-Apresentar à secretaria da escola, em caso de perda de teste 
somativo ou avaliação bimestral, o atestado médico, no prazo 
máximo de 72 hs, para ter direito à reaplicação. 

12-No início e decorrer do ano letivo, serão pedidos livros de 
literatura. De acordo com a série, haverá variação na quantidade  
de livros. 

13- Nos dias das atividades extraclasses (excursões) o aluno deverá 
estar devidamente uniformizado. 

14- Não é permitido o uso do celular em sala de aula, salvo quando 
solicitado pelo professor. O mesmo deverá estar guardado na 
mochila no modo silencioso. Ressaltamos que o Colégio não se 
responsabiliza por dano ou perda.  

 
16- Ocorrências Disciplinares  
 
A disciplina escolar é um conjunto de regras que devem ser 

obedecidas tanto pelos professores quanto pelos alunos, para que o 
aprendizado escolar tenha êxito. Portanto, é uma qualidade de 
relacionamento humano entre o corpo docente e os alunos em uma 
sala de aula e, consequentemente, na escola. 

No caso de cometer infrações, os alunos poderão ser submetidos 
às seguintes punições: 
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Falta leve 
Sanção: Advertência verbal ou escrita 
 
Ocorrências 
• Atrasar mais que o permitido no retorno do intervalo e entre as 
aulas. 
• Bagunçar nos corredores do Colégio. 
• Brincadeiras inadequadas com os colegas. 
• Brincar com jogos como dominó, baralho e outros, durante a aula. 
• Contato físico entre alunos, que insinuem namoro nas 
dependências do Colégio. 
• Conversas paralelas em sala de aula. 
• Desrespeitar o mapeamento de sala. 
• Discutir com colegas. 
• Indisciplina e exclusão da sala de aula. 
• Dormir em sala de aula. 
• Estar sem o material didático em aula. 
• Fazer lição de outra disciplina em aula. 
• Alimentar-se fora do horário de intervalo sem autorização. 
• Não utilizar o uniforme. 
• Utilizar celular, fone de ouvido, qualquer equipamento ou material 
não pertinente à aula. 
• Postura inadequada nas dependências e proximidades do Colégio. 
• Utilizar palavreado inadequado nas dependências do Colégio. 
• 3ª reincidência de atrasos no mês, sem justificativa. 
• 3ª reincidência sobre falta de tarefa de casa/materiais. 
 
Falta média 
Sanção: Advertência escrita 
 
Ocorrências 
• Acessar sites impróprios nas salas de aula. 
• Ir à cantina durante ou entre as aulas, sem autorização prévia. 
• Adulterar documento oficial da escola. 
• Causar dano a objetos dos colegas (estojos, cadernos, mochilas 
etc.). 
• Agredir verbalmente o(s) colega(s). 
• Recusar-se a sair da sala de aula quando o professor solicitar. 
• Sair da sala de aula sem autorização do professor. 
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• Substituir o uniforme sem autorização durante o período escolar. 
Falta grave 
Sanção: Suspensão de 1 a 3 dias e convocação dos 
pais/responsáveis para assinatura do termo de compromisso. 
 
Ocorrências 
• Agredir colegas fisicamente. 
• Portar ou consumir bebida alcoólica nas dependências ou 
proximidades do Colégio. 
• Brincadeiras inadequadas com professores e funcionários. 
• Colocar fotos, vídeos ou textos inadequados na rede de 
computadores. 
• Danificar computadores ou tablets usados em sala de aula, 
intencionalmente ou não. 
• Escrever nas paredes ou carteiras. 
• Fumar nas dependências do Colégio. 
• Causar danos ao patrimônio escolar. O responsável arcará com o 
custo do prejuízo. 
• Bullying. 
• Fotografar ou filmar, professores, colegas e funcionários da escola, 
sem autorização e fora do contexto escolar. 
• Imprimir ou postar fotos e textos que ridicularizem professores, 
colegas ou funcionários. 
• Plagiar documentos (trabalhos escolares). 
 
Falta gravíssima 
Sanção: Suspensão de 3  a 5 dias e convocação dos 
pais/responsáveis para assinatura do termo de compromisso. 
 
Ocorrências 
• Desrespeitar ou agredir verbalmente/ fisicamente qualquer membro 
do corpo pedagógico ou funcionários. 
• Falsificação de assinatura em comunicados, agenda, boletins, 
bilhetes e provas;   
• Portar ou usar artefatos explosivos nas dependências ou 
proximidades do Colégio. 
• Colocar em risco a integridade moral, física e/ou psicológica de 
alunos, professores, funcionários e outros. 
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Compromisso da Família   
 
 
 

A família assume o compromisso de fazer-se presente no 
Colégio todas as vezes que houver convite formal, ou quando de 
interesse da família, que deverá marcar previamente com a 
Coordenadora de seu turno, para o acompanhamento do processo 
ensino-aprendizagem do aluno. 

A família obriga-se a zelar por todo o material escolar do aluno, 
agenda, e fazer com que o aluno use o uniforme completo e cumpra 
o REGIMENTO, o calendário escolar e os horários fixados pelo 
Colégio, assumindo total responsabilidade pelas consequências 
advindas do descumprimento dessas obrigações. 

 
Reunião com pais / Responsáveis  

 
A equipe educacional do Colégio Augustus coloca-se à disposição, 
com agendamento prévio de horário na secretaria, para atender 
aos pais/responsáveis sempre que necessário. 

 

 
Orientações Gerais  

 
 
 

 É de responsabilidade da família comunicar na secretaria e 
apresentar o comunicado assinado, quando seu filho for sair 
antes do término da aula; 

 Os pais deverão manter atualizados na secretaria da escola 
os endereços, emails e os telefones; 

 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. 

 A partir do 6º ano, os alunos são liberados ao término das 
aulas sem a presença dos pais/responsáveis. 

 Todo objeto pessoal é de total responsabilidade do aluno.  
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O Colégio Augustus não se responsabiliza por danos e 
extrativos, assim como por itens não pedagógicos (celular, 
aparelhos eletrônicos, dinheiro, etc.) 

 Orientamos que os alunos utilizem somente objetos 
relacionados à rotina pedagógica e que o material escolar 
seja devidamente identificado. 

 O aluno deverá apresentar à Coordenação, autorização por 
escrito dos pais ou responsáveis para a permanência no 
colégio fora do horário normal de aulas para a realização de 
trabalhos escolares. 

 No início do ano letivo seu filho receberá um comunicado da 
Escola com a senha chave de acesso do Portal Positivo e 
Portal do Aluno. A mesma deverá ser guardada em local 
seguro, pois será usada sempre que for acessar o mesmo; 

 Os pais ou responsáveis deverão se atentar diariamente para 
o horário de entrada e saída do filho, evitando assim possíveis 
atrasos; 

 Os professores não poderão atender os pais, e da mesma 
forma os pais deverão ir à sala de aula, fora dos horários 
previstos, para recados e perguntas, favor não interromperem 
o trabalho do professor junto aos alunos. Através da agenda 
do aluno poderá ser marcado um encontro com o (a) 
professor(a) e coordenadora; 

 A expedição de qualquer documento na secretaria da Escola 
se dará no prazo mínimo de 24 horas, com exceção do 
Histórico Escolar (30 dias). 

 Durante o ano letivo, ao final de cada bimestre, os pais e 
responsáveis serão convidados para a reunião de entrega dos 
resultados do bimestre, quando sua presença será de 
fundamental importância na vida escolar de seu filho. 

 Antes de iniciar cada bimestre letivo, os pais e responsáveis 
deverão adquirir a apostila de seu filho na secretaria da 
Escola, mais precisamente até o quinto dia útil dos meses de 
Fevereiro, Abril, Junho e Setembro; 

 O Colégio não se responsabiliza pela utilização inadequada 
de redes sociais, por parte dos alunos e seus familiares. 

 Pedimos aos pais/ responsáveis, pelo menos uma vez por 
semana visitarem nosso site e página do facebook no sentido 
de prestigiar nossas atividades pedagógicas e eventos. 
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 Os demais casos não relatados neste manual serão avaliados 
pela coordenação e direção para as devidas providências. 

 Com objetivo de agilizar o atendimento aos pais/responsáveis 
e alunos, o Colégio Augustus disponibiliza em seu site a área 
Fale Conosco. Envie suas dúvidas, sugestões e críticas. Com 
muita satisfação, iremos atendê-los prontamente: 
www.colegioaugustus.com.br 
 

 

Serviços Oferecidos 
 
 
 

O Colégio oferece serviços de Xerox e impressão de 
trabalhos, pesquisas, desenhos e outros, os alunos devem 
enviar com antecedência de 24h para o e-mail: 
info.colegioaugustus@gmail.com ou pen drive.  

 
Valores: 
 

 Xerox: R$ 0.20 (vinte centavos) 
 Impressão: R$ 0.30 (trinta centavos)  

 
 

Critérios de Avaliação 
 
 

 
 

A avaliação será feita bimestralmente dividida em quatro 
etapas de 25 pontos cada e média de 60%, 15 pontos, assim 
distribuídos: 

 
 

Bimestres 

1º - 04/02 a 12/04 

2º - 15/04 a 12/07 

3º - 01/08 a 11/10 

4º - 21/10 a 17/12 
 

http://www.colegioaugustus.com.br/
mailto:info.colegioaugustus@gmail.com
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Instrumento avaliativo Valor Média 60% 

 Prova individual 
 

7,0 4,2 

 Exercícios, atividades em dupla, 
atividades no Positivo On (2,0 pts)  

 Trabalho individual ou em 
equipe, conforme formatação 
descrita a seguir. (4,0 pts)  

6,0 
 

2,4 

 Tarefas extraclasse  1,0 0,4 

 Conduta  1,0 0,4 

 Avaliação bimestral individual 
em data prevista no calendário 

10,0 6,0 

Total 25,0 15,0 

 

Sobre as provas bimestrais 
1- Para realização das provas, os alunos serão divididos nas 

salas de aulas conforme orientações da coordenadora. As 
listas serão afixadas nas portas das salas com dois dias de 
antecedência. 

2- A prova bimestral contém 10 (dez) questões objetivas com 
alternativas de a até d para o Ensino Fundamental II e de a 
até e para o Ensino Médio. Para cada questão, há somente 
uma alternativa correta. As respostas devem ser marcadas 
adequadamente com um x no gabarito que vem anexado à 
prova. 

3- As instruções para a realização da avaliação bimestral 
deverão ser seguidas criteriosamente, como identificação 
completa do cabeçalho, sem rasuras, e a marcação deverá 
ser adequada.  

4- No primeiro e no terceiro bimestre, as provas serão 
realizadas no 4º e 5º horário. Haverá aula normal nos três 
primeiros horários. No segundo e no quarto bimestre, 
teremos somente provas conforme organização interna, 
porque nestes bimestres, realizamos os estudos de 
recuperação. 
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Avaliações Substitutivas (Provas de segunda 
oportunidade) 

  
No caso do aluno se ausentar em dias de provas (testes 

avaliativos e bimestrais) os pais deverão preencher o 
Requerimento de 2ª Chamada e entregá-lo na secretaria no prazo 
máximo de até 48 horas antes das datas previstas para a 
realização das provas. A ausência nas provas de 2ª chamada 
implicará a atribuição de nota zero (0,0) à respectiva prova, sem 
mais oportunidade de recuperar a nota. Não haverá 2ª chamada 
das recuperações semestrais e da recuperação final. 

 
a. Faltas em dias de trabalhos e testes avaliativos deverão ser 
evitadas. Caso aconteçam, o(a) aluno(a) deverá apresentar 
atestado médico ou justificativa por escrito pelos 
responsáveis.  
b. Em caso de 2ª chamada de testes avaliativos, sem 
atestado médico será cobrado o valor de R$ 40,00 (quarenta 
reais) por prova perdida. 

 A formatação do teste avaliativo será mantido conforme o 
padrão usado pelo professor, questões abertas e/ou fechadas.  

c. Em caso de 2ª chamada de provas bimestrais, sem 
atestado médico será cobrado o valor de R$ 70,00 (setenta 
reais) por prova perdida. 
 A formatação da prova bimestral será composta de cinco 

questões abertas, valendo 2,0 (dois) pontos cada uma, perfazendo 
um total de 10,0 (dez) pontos. O conteúdo será o do bimestre.  

 
 
 

Sistema de Recuperação  
 

 
O Colégio Augustus oferece os Estudos de Recuperação 

semestral em dois períodos, após o segundo bimestre em Julho e 
após o quarto bimestre em Dezembro. 

A recuperação vale 20 pontos sendo, 10 de trabalho e 10 de 
prova, substituindo as provas bimestrais. 

A recuperação é oferecida aos alunos nos seguintes casos: 
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Julho  Média inferior a 30 pontos, ou seja, 60% do total 
distribuído no primeiro semestre (50 pontos). A prova será realizada 
em Agosto. 

Dezembro  Média inferior a 30 pontos, ou seja, 60% do total 
distribuído no segundo semestre (50 pontos) e média global inferior 
a 60 pontos. 

OBS: A nota obtida na recuperação semestral não poderá 
ultrapassar 30 pontos.  Caso a nota da recuperação fique abaixo da 
nota já alcançada pelo aluno, permanecerá a maior nota. 

 
Se o aluno obtiver média superior a 30 pontos do total 

distribuído no segundo semestre e média global entre 40 e 59 
pontos, deverá fazer a recuperação final (estudos autônomos) 
para tentar alcançar os 60 pontos exigidos para a aprovação à 
série seguinte em cada disciplina. 
  
 Investimento: R$40,00 (quarenta reais) por disciplina. 

 
 

Recuperação Final  - Estudos Autônomos 
 

 
 

Serão oferecidos aos alunos que não alcançarem 60 
(sessenta) pontos dos 100 (cem) distribuídos nos quatro 
bimestres. Ocorrerão ao final do mês de Janeiro do ano 
subsequente. O aluno receberá previamente um roteiro para 
estudos. 

Valor da prova: 100 (cem) pontos, distribuídos em 25 (vinte 
e cinco) questões objetivas. Será aprovado o aluno que obtiver 
60 (sessenta) pontos ou mais na prova. 

 
 Investimento: R$100,00 (cem reais) por disciplina. 

 
 
 

Dependência ou Progressão Parcial  
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Será oferecida ao aluno que após a recuperação final 
(estudos autônomos) não alcançarem 60 (sessenta) pontos. 

A escola oferece os estudos de dependência em até 03 
(três) conteúdos, em horário extracurricular. 

O aluno frequentará aulas, fará provas e trabalhos. 
 

 Investimento: R$600, 00 (seiscentos reais) por disciplina 
dividido em até 3 vezes. 

 
ATENÇÃO: O Colégio Augustus não oferece dependência para a 
3ª (terceira) série do Ensino Médio. Somente recuperação e 
estudos autônomos. 

 
PrepAPP 

 
 

Para se prepararem com total autonomia para os principais 
vestibulares e o Enem, alunos do Ensino Médio das escolas 
conveniadas ao Sistema Positivo de Ensino têm acesso exclusivo ao 
aplicativo PrepApp, com plano de estudos, questões, simulados, 
conteúdos e vídeo aulas. Mas, o professor não consegue liberar 
atividades. Use o seu login e senha do Positivo ON.  

 
Assista o vídeo e baixe em seu telefone: 
https://www.youtube.com/watch?v=KoZ3ZnpDp7M 

 
 

 

Apresentação de trabalhos escolares  
 

 
A partir deste ano, os estudantes do Colégio Augustus serão 

orientados a seguirem um padrão de apresentação de trabalhos 
escolares. A ação vale para as turmas de 6º ano EF ao 3º ano EM, 
e tem como finalidade apresentar as regras da ABNT, de forma que 
as turmas se acostumem a usá-las desde cedo. 

 
As turmas da 1ª a 3ª série do Ensino Médio deverão 
apresentar todos os trabalhos digitados.  As normas da 
ABNT devem seguir a seguinte sequência. 
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1 – Capa 
2 – Resumo (opcional) 
3 – Sumário  (obrigatório)  
4 – Lista de ilustrações (opcional)  
5 – Introdução 
6 – Desenvolvimento 
7 – Citações  
8 – Conclusão ou Considerações Finais 
5 – Referências 
6 – Anexos (opcional)  
 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
 Folha: folha branca tamanho A4 (29,7 cm x 21cm)  
 Impressão: tinta cor preta  
 Tipo da letra:  Times New Roma ou Arial  
 Tamanho da  fonte: 12  
 Alinhamento do texto: justificado 
 Espaçamento entre linhas: 1,5   
 Títulos: grafado (negrito) em caixa alta no tamanho da fonte 

14 
 Títulos do Desenvolvimento: alinhamento à esquerda, em 

negrito e numerado. 
 Páginas numeradas a partir da segunda página, no canto 

superior direito. 
 

Margens 
Esquerda – 3 cm 
Superior – 3 cm 
Direita – 2 cm 
Inferior – 2 cm 
 

 Numeração das 
páginas: todas as 
páginas devem ser 
contadas  iniciando-se 
a contagem  pela  folha 
de rosto, porém a numeração só passa a ser colocada 
nas folhas a partir da introdução  do trabalho. No canto 
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superior direito, em algarismos arábicos, a 2 cm das bordas 
(superior e direita).  

 Títulos: Introdução, Conclusão, Referência e Anexos: em 
negrito e letra maiúscula, no  tamanho da fonte 14 e 
alinhamento centralizado a 8cm da borda superior. 

  Títulos do desenvolvimento: alinhamento à esquerda a 
3cm da borda superior, tamanho da fonte 12, em negrito e 
letra maiúscula e numerado. 

 
Exemplo:  

1 MAIÚSCULO e NEGRITO 
1.1 MAIÚSCULO e NEGRITO (ITÁLICO ou não) 
1.1.1 Minúsculo e negrito (itálico ou não) 
1.1.1.1 Minúsculo, normal (itálico ou não) 
1.1.1.1.1 Minúsculo, normal (itálico ou não) 
 
 

Capa 
A capa é o elemento obrigatório para proteção externa do 
trabalho. Deve conter os seguintes elementos: 
 

  Logomarca do 
Colégio; 

 Componente 
curricular 
(Disciplina); 

 Nome do professor; 
 Título do trabalho; 
 Subtítulo (se 

houver); 
 Nome completo do 

Estudante; 
 Série; 
 Turma; 
 Número; 
 Cidade, mês e ano 

da entrega do 
trabalho. 
 

Sumário 
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O sumário consiste na numeração das principais divisões e 
outras partes do trabalho na mesma ordem e grafia que se 
sucedem no texto acompanhado do número da página. 

O espaço entre as linhas deve ser simples e entre uma seção 
e outra, deixa-se uma linha em branco. 

 

Resumo 
O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do 

trabalho. Deve conter verbo na voz ativa e 3a pessoa do singular e 
espaçamento simples. Usar  de 100 a 250  palavras.  

Introdução 
A introdução é a parte inicial do trabalho e tem como 

finalidade dar ao professor uma visão clara e simples do tema do 
trabalho, destacando os aspectos mais importantes. Deve estar em 
página independente e informar sobre: 

 A natureza e importância do tema; 
 A justificativa da escolha do tema; 
 O objetivo do estudo e/ou da pesquisa; 
 A organização e distribuição do trabalho em tópicos. 

 
O título “introdução” deve ser centralizado a 8 cm da borda 

superior, sempre em página nova, podendo ser destacado em 
negrito.  

 

Desenvolvimento 
O desenvolvimento é a parte principal do trabalho onde o 

assunto é exposto de forma detalhada e ordenada. Não é cópia de 
outros textos, mas uma produção a partir desses. O aluno deve 
levar em consideração os seguintes itens:  
 Dar preferência, no desenvolvimento do texto, ao uso da 

terceira pessoa do singular;  
 Formatar o espaço entre as linhas usando a opção 1,5 linha;  
 Deslocar a primeira linha de cada parágrafo em 

aproximadamente 1,5 cm da margem esquerda;  
  Não deixar título isolado no final de página;  
  Deixar uma linha em branco entre o título e o início do texto.  

 

O texto pode ser dividido em seções às quais recebem títulos 
que devem ser claros e objetivos, numerados e alinhados à 
esquerda. Observando as orientações: 
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 Deixar uma linha em branco entre o título e o início do texto; 
 Não deixar título isolado no final de página; 
 Parágrafo de aproximadamente 1,5 cm da margem (deslocar 

a primeira linha de cada parágrafo em aproximadamente 
1,5cm da margem esquerda. 

Citação  
São as informações, ideias e sugestões extraídas ou colhidas 

em outras fontes e mencionadas no texto do trabalho, com a 
finalidade de enriquecê-lo e conferir-lhe maior autoridade. Existem 
dois tipos de citações: 

Direta: quando o autor do trabalho copia, ou seja, transcreve 
literalmente as palavras do autor consultado, respeitando a grafia e 
a pontuação original. Podem apresentar-se da seguinte maneira: 

Citações breves de até 3 (três) linhas:  transcrito entre aspas, 
incorporadas ao texto, sem destaque, com a indicação da fonte 
onde foi retirada (data e número da página separados por vírgula); 

Citações longas com mais de 3 (três) linhas: transcritas sem 
aspas, destacada com recuo de 4 cm da margem esquerda, 
utilizando fonte tamanho 10 e espaçamento entre linhas simples. 

Indireta: quando o autor comenta ou parafraseia as ideias do 
autor consultado, sem a reprodução exata do original. 

 
 Conclusão ou Considerações Finais 

 
 É a parte final do texto, na qual apresentam conclusões 

correspondentes aos objetivos previamente estabelecidos.  
 Deve ser uma breve recapitulação dos resultados do estudo 

ou pesquisa e basear-se em dados comprovados.  
 Pode conter uma análise ou opinião própria dos pontos mais 

relevantes do trabalho.  
 Pode apresentar deduções lógicas sobre os objetivos do 

trabalho. 
 Deve estar disposta em página independente. 
 O título “conclusão” deve ser centralizado a 8 cm da borda 

superior, sempre em página nova podendo ser destacado  
em negrito.  

 
Referências  

Identificação das obras utilizadas. É elemento obrigatório, 
constituído de uma lista de referências de todas as fontes utilizadas 
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pelo(s) estudantes no trabalho. As mesmas deverão estar em 
página independente, com espaçamento 1,0 (um) entre uma obra e 
outra.  
 Autor(es); 
 Título e Subtítulo (se houver); 
 Edição (a partir da segunda); 
 Impressão (local, editora, ano de publicação); 

 

 
 
EXEMPLO: 
 

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho 
científico. 15ª ed. Porto Alegre: Brasil Gráfica Editora, 2010. 
 

MELLO, Paulo Roberto Barcellos de. Apresentação de 
monografias. 4ª ed. Joinville: ACE, 2004.  

 

Outras fontes como jornais, periódicos, sites, vídeos e 
outros, também devem seguir as normas específicas da ABNT. 

Quando for referências deve-se conter o nome completo do 
site, seguid da data do último acesso, conforme as normas 
consultadas no Livro Normas Técnicas para o trabalho científico 
(ABNT 2010), página 126 e 127. 
 
Ex: ZERO HORA; Caderno de Esportes;Qualidade de vida, nº do 
jornal, página, mês,ano. 
<http://www.jornalzerohora.com.br> Acesso em: 18 abr. 2000. 
 

Anexos 
O estudante poderá anexar ao trabalho desenhos, fotos, 

entre outros, que deverão estar dispostos na parte final, após as 
obras consultadas.   
 Os Anexos deverão ser enumerados com a paginação 
conforme a sequência do trabalho.  
OBS: Se necessário para exemplificar o assunto que está sendo 
desenvolvido, poderá ser colocado tabelas ou gráficos na  
sequência do corpo de texto.  
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Referência:  
Associação Brasileira de Normas técnicas – Normas técnicas para 
apresentação de trabalhos escolares NBR10520/02, NBR 6023/00, 
NBR 6027/89, NBR 6028/89, NBR 14724/01, NBR 5359.  

 
 

Como se organizar para estudar 
 

 
 

Métodos de Estudo 
Muitas pessoas se dizem “estudantes”, mas na verdade 

desconhecem o verdadeiro sentido da palavra ESTUDAR. 
Mas afinal de contas: Como estudar???? 
Existem algumas técnicas que auxiliam o estudante a 

alcançar seus objetivos. 
Se estas técnicas forem seguidas, seguramente o sucesso 

será alcançado e o próprio aluno perceberá que pode ultrapassar 
seus limites. O ambiente propício para o estudo deverá ser: 

- sossegado, 
- com boa iluminação, 
- sem música, 
- com uma mesa – somente com os materiais básicos para o 

estudo para que não haja distração com outras coisas do tipo: fotos, 
revistas, etc. 

- uma cadeira confortável (para se manter uma boa postura 
durante o estudo), 

- um bom dicionário não pode faltar. 
 

Auto disciplina 
1 – Descobrir os períodos de tempo vagos. 
2 – Selecionar aqueles períodos do dia em que você se sente 

mais “disposto” (Ex: há pessoas que trabalham melhor à noite, 
outros logo ao amanhecer...) 

3 – Separar pelo menos duas horas para estudo, mas, entre 
uma hora e outra descansar 15 minutos (saia do ambiente de estudo 
e faça algo para descansar a mente). 

4 – Somente em último caso estude mais que estas 2 horas 
porque é melhor que você tenha 2 horas de estudo por dia com uma 
certa freqüência (por exemplo:4 vezes por semana) do que 4 horas 
em um só dia. 
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Anotações em Sala de Aula 

As anotações em sala de aula são muito importantes para o 
estudo. Quando escrevemos algo memorizamos mais! 
  - Prepare um caderno para anotações ou utilize o próprio 
caderno da matéria a ser estudada, porque quando fazemos 
anotações em qualquer folha corremos o risco de perdê-la! 
 -  Crie o hábito de rever as anotações quando chegar em 
casa, ao revê-las podemos relembrar coisas importantes que 
deixamos de anotar durante a aula. 

 
 
 

Estudando em Casa 
Com o hábito saudável de estudar com uma certa constância 

você nunca estará com muitas matérias “difíceis” para “tentar 
decifrar”! 
 Tudo será uma grande revisão deixando o estudante mais 
despreocupado, pois ele tem o domínio da matéria! 

1º Passo – Ler o conteúdo a ser estudado 
despreocupadamente. 

2º Passo – Ler o conteúdo sublinhando o que você está 
achando mais importante no texto. 

3º Passo – Fazer um questionário sobre o que foi lido. 
4º Passo – Se houver exercícios para serem feitos, a hora é 

agora. Depois de ter seguido todos estes passos você não 
encontrará dificuldades em resolvê-los. 

 

Dicas de Aprofundamento 
Muitas vezes atitudes simples nos ajudam a ter mais 

conhecimentos sobre fatos e, por este motivo, ser vista como uma 
pessoa “interessada”. Levar para a sala de aula um recorte de jornal, 
ou de uma revista sobre o tema estudado é um modo simples de 
aprofundamento. 
 

Estudando Exatas 
A matemática sempre foi um “bicho de 7 cabeças” para o 

estudante. Com a aplicação do estudo sistematizado esta MÁ FAMA 
deverá sumir! As dicas são basicamente as mesmas: 

- Prestar atenção às aulas fazendo anotações. 
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- Tentar resolver alguns exercícios em sala, formulando assim 
perguntas, se as tiver. 

- Quando chegar em casa: REVISÃO! Escreva observações e 
perguntas, se as tiver. 
Monitoria  
 

O Colégio disponibiliza um quadro de horários no turno da 
tarde para aulas de monitoria em diversas matérias.  

Além disso, organizamos um calendário específico com 
conteúdos voltados para o ENEM>  
 

Dica 
“Perguntar é sinônimo de inteligência e interesse, pois quem 

não pergunta é porque provavelmente está com a mente voando 
fora da sala de aula.” 

Seguindo estes conselhos práticos o estudante, sem sombra 
de dúvidas, irá alcançar êxito em sua carreira e, é claro, que este 
êxito se refletirá em boas notas! 

Bons Estudos! 
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Modelo de Quadro de Estudo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifique o total de horas para: 
SONO:                          FAMÍLIA:   ESTUDO / SOZINHO: 

ALIMENTAÇÃO / HIGIENE:              EXERCÍCIOS FÍSICOS:                  ESTUDO / ESCOLA: 

LAZER:                                                   IGREJA: 
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SISTEMA ACADÊMICO  
 
 

 O Colégio Augustus conta com a ferramenta digital 
EducareBox. Uma agenda digital em que os alunos e pais podem 
visualizar facilmente o cronograma de atividades, notas, avisos e 
ocorrências. É só entrar no link augustus.educarebox.com e fazer o 
seu cadastro, ou baixar o aplicativo no PlayStore e começar a usar. 
Qualquer dúvida é só entrar em contato com o setor de Informática.   
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Calendário Escolar  
Algumas datas poderão sofrer alterações durante o ano 
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FALE CONOSCO 
 
 

 
Contatos da Coordenação: 

 
Email: coordaugustus@yahoo.com.br 

 
Contatos do Colégio Augustus: 

 
Informática: info.colegioaugustus@gmail.com 

Secretaria: colegioaugustus@yahoo.com.br  

Financeiro: financeiro.augustus@yahoo.com.br  

Site: www.colegioaugustus.com.br 

Telefone: 3671-4652  

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 
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