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Ao matricular seu (sua) filho (a) na Educativa, você passa a fazer parte da Cooperativa Educacional de São 
Carlos e como cooperado tem uma série de direitos e deveres, que constam no Estatuto da Cooperativa.

Clique aqui para ler
o ESTATUTO



Como responsável por um ou mais estudantes, você e sua família se vinculam a uma instituição de ensino que busca excelência em 
suas atividades. 
A proposta educacional da Educativa tem por propósito atuar em consonância com a concepção de ser humano,  mundo e 
sociedade.
Por reconhecer o aspecto interacionista do processo educativo, a concepção de ser humano e mundo são assumidas conjuntamente. 
Entende-se que todo indivíduo seja um sujeito concreto, situado em um tempo e um espaço e inserido num contexto sócio-econômico-
cultural-político.  Há o reconhecimento de que o processo de desenvolvimento biológico e emocional passa por fases e que a 
interação com o mundo e com os objetos que o cercam poderão auxiliar significativamente nesta trajetória.
Ao assumir a interação entre ser humano e mundo acima mencionada, assume-se também a concepção de uma sociedade que se 
constitui a partir das relações estabelecidas entre as pessoas, produtoras de cultura, reconhecendo e respeitando as diferenças 
sociais,  econômicas, étnicas e religiosas. “Cultura entendida como todo o resultado da atividade humana, do esforço criador e 
recriador do homem, de seu trabalho por transformar e estabelecer relações dialogais com outros homens.” (Freire, 1974a, p.41).
A proposta educacional da Educativa reconhece a importância de uma sociedade democrática, justa e sustentável.

#façopartedeumacooperativa

ESCOLA E 
COOPERATIVA



A parceria escola-família se faz extremamente 
necessária e alguns princípios são incentivados:

   - Acompanhar o processo de  ensino e aprendizagem através da 
participação nas reuniões propostas.
    - Dispor de tempo para partilhar informações com  seu (sua) filho (a) 
sobre aprendizagens, facilidades e dificuldades.
     - Respeitar os prazos e horários estabelecidos pela escola.
     - Tratar professores e funcionários com urbanidade.
    - Estabelecer diálogo contínuo com os profissionais da escola, com 
vistas a favorecer a adaptação, socialização e aprendizagens.
     - Exercitar princípios cooperativistas e participar das Assembleias.



2. São DEVERES dos estudantes: 1. São DIREITOS dos estudantes

- Ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de 
suas potencialidades na perspectiva social e individual. 

- Ter assegurado o respeito aos direitos da pessoa humana e às suas 
melhores condições de aprendizagem por parte dos professores.

- Ter acesso aos recursos materiais e didáticos da Escola.

- Reunir-se com seus colegas para organização de agremiações e 
campanhas de cunho educativo, nas condições estabelecidas ou 
aprovadas pela Direção da Escola.

- Formular petições, representações e ofícios sobre assuntos pertinentes 
à vida escolar e receber respostas às solicitações.

- Recorrer dos resultados da avaliação de seu desempenho observando 
a seguinte hierarquia:

    a) ao professor da disciplina.
    b) ao coordenador do bloco.
    c) ao Conselho de série/ano ou de classe.
    d) ao Diretor Pedagógico da Escola.

- Ter acesso ao sistema educacional inclusivo sendo que, nos termos 
da Lei 13.146/15, caracteriza-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

- Integrar o Conselho Pedagógico-Administrativo (CPA).

- Participar e contribuir com a comunidade escolar.

- Comparecer, pontualmente e de forma participante, às atividades 
que lhe forem obrigatórias.

- Portar-se adequadamente no ambiente escolar, tratando funcionários 
e colegas com civilidade e respeito.

- Portar a identificação escolar, por meio do uso diário do uniforme, 
que é obrigatório.

- Cooperar para a boa conservação do patrimônio escolar.

- Não portar material que represente perigo para a saúde, segurança 
e integridade física e moral sua e de outrem.

- Contribuir com cooperação, solidariedade, respeito mútuo e 
responsabilidade democrática.

- Observar as normas de prevenção de acidentes. 



- Promover algazarra ou distúrbios em qualquer espaço da escola.

- Cometer ato de desrespeito, desobediência, desacato ou o que, de qualquer 
forma, importe em indisciplina.

- Portar e/ou fazer uso de entorpecentes,  substâncias psicotrópicas e 
psicoativas (como o tabaco e as bebidas alcoólicas) no espaço escolar.

- Proceder de maneira considerada atentatória ao decoro.

- Recorrer a meios fraudulentos, com o propósito de lograr matrícula ou 
promoção. 

- Entrar ou sair da classe sem permissão do professor.

3. É VEDADO ao estudante:

- Permanecer no pátio ou nos corredores do estabelecimento durante o horário 
das aulas, exceto quando autorizado ou por motivo de força maior.

- Retirar-se do estabelecimento sem permissão, durante horário escolar.

- Distribuir boletins ou divulgar impressos em que o nome do estabelecimento, 
dos professores e funcionários ou alunos estejam envolvidos.

- Promover ou participar de movimentos que resultem em falta coletiva às 
atividades escolares.

- Manter o celular ligado, enquanto estiver em aula, a não ser previamente 
autorizado para o uso didático.

- Divulgar em qualquer meio impresso ou digital, imagens e/ou áudios realizados 
nas dependências da escola ou referente à ela, seus funcionários, professores 
ou alunos, sem autorização expressa dela e dos envolvidos.

- Ter práticas (verbais ou físicas) relacionadas à violência escolar, ao  Bullying 
e ao Cyberbullying.

- Servir-se de sua condição para propagar doutrina contrária aos interesses 
educacionais ou fomentar, clara ou disfarçadamente, atividades de indisciplina, 
agitações ou atos que comprometam a imagem da escola.

- Ter práticas verbais ou físicas que denigram a imagem da instituição.

- A inobservância ou não cumprimento ao disposto neste item, tornará o aluno 
passível das sanções e penalidades instituídas pelo Regimento Escolar.



4. Condutas adotadas 
quanto aos direitos, deveres, 
proibições e impedimentos

As condutas são adotadas em consonância com o Regimento Escolar. Os deveres, as proibições 
e os impedimentos são discutidos com o aluno, que é informado sobre as sanções e penalidades.

Ao aluno, conforme a gravidade ou reiteração das faltas ou infrações, podem ser aplicadas as 
seguintes sanções:

    I - Advertência Oral.
    II - Advertência Escrita.
    III - Repreensão, através da realização de atividade educativa reparadora.
    IV - Suspensão até 6 ( seis ) dias de todas as atividades.
    V - Transferência Compulsória.

Na ocorrência do previsto no inciso IV, caberá ao aluno, durante o período que permanecer 
afastado, desenvolver as atividades propostas aos outros alunos de sua série, sendo submetido, 
ao regressar, à avaliação.
Dependendo da relevância e gravidade do fato, a sequência das sanções estabelecidas 
poderá não ser observada.

Toda medida disciplinar é registrada em prontuário próprio,  podendo ou não ser comunicada aos 
pais ou responsáveis por telefone, agenda, e-mail ou conversa pessoal, mediante a gravidade 
da situação. A família poderá ser chamada a comparecer na escola, para receber orientações 
e exercer a corresponsabilidade no processo formativo.

Os casos que possam ferir a integridade física, moral ou psicológica de outrem, serão assim 
conduzidos:

   a) A coordenação ou orientação educacional promove uma conversa entre as partes 
envolvidas e busca um alinhamento entre os mesmos. 
   b) Quando necessário,  a família é informada e chamada à escola para assinar termo de 
ciência.
   c) Em casos de agressão física, o aluno receberá suspensão e a família deverá assinar termo 
de ciência.



5.1 - Atrasos: 

O estudante que chegar após o sinal e a entrada 
do professor na sala, deverá aguardar, no pátio do 
bloco, para entrada no início da 2ª aula do dia. 
Esses atrasos serão controlados em registro próprio 
e  comunicados, através de ligação telefônica e/
ou e-mail,  aos responsáveis, que deverão tomar 
providências nos casos de reincidência. Os 
responsáveis deverão justificar a razão do atraso, por 
escrito ou pessoalmente, ao setor de atendimento da 
escola. 

A mesma regra vale para as aulas do sexto período 
(início 13h30).
a) na terceira vez no trimestre em que o atraso ocorrer, 
o aluno receberá uma notificação por escrito, que 
deverá ser assinada pelo responsável e entregue, 
no dia seguinte, ao coordenador  de bloco ou na 
secretaria escolar. Em casos de reincidências, a 
família será chamada na escola para assinar termo 
de ciência e orientação para correção de conduta. 
Caso a situação de atraso se mantenha, o Conselho 
de Administração e/ ou Conselho Tutelar poderá ser 
acionado.
b) para os alunos da Educação Infantil e 1º ano do 
Ensino Fundamental, em atraso, os mesmos deverão 
ser conduzidos pelos responsáveis, ao Bloco Rosa e 
encaminhados aos seus respectivos professores. 

Importante lembrar que o aluno que não obtiver 
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) do total de horas letivas é considerado retido, 
qualquer que seja sua média final.

5.3 - Materiais: 

Não é permitido o uso de celular e de equipamentos 
eletrônicos no interior da sala de aula, sem a 
autorização prévia do professor. Ele deverá ser 
desligado e guardado na mochila ou bolsa. Caso o 
aluno esteja manuseando algum equipamento durante 
a aula, o professor solicitará a entrega e  encaminhará 
o mesmo à Coordenação. O equipamento será 
devolvido apenas aos responsáveis. Quando o 
aluno se negar a entregar o material, ele próprio 
será encaminhado à Coordenação e/ou Orientação 
Educacional.

5.2 - Saídas antecipadas: 

Visando a formação dos estudantes, a segurança 
deles e a tranquilidade das famílias, as saídas 
antecipadas só serão autorizadas mediante pedido 
formal dos responsáveis à coordenação. Devem ser 
informadas, via agenda ou e-mail, constando o nome 
de quem será responsável por retirar o aluno da 
escola, o motivo da saída e o horário.

5. Normas de  convivência



5. Normas de  convivência

5.6 -   Circulação dos alunos durante o horário das 
aulas:

Os alunos deverão permanecer sob supervisão 
dos professores, durante as atividades. Em caso 
de necessidade de saídas por motivos diversos, o 
professor deverá autorizar. O aluno que ficar fora da 
sala de aula será orientado pelo inspetor a retornar 
à mesma. Caso o aluno não siga a orientação, o 
mesmo será encaminhado à coordenação. Em casos 
de reincidências, a família será informada pela 
coordenação.

5.5 - Armários :

Os armários serão disponibilizados gratuitamente no 
início do ano letivo. As datas e a distribuição dos 
mesmos serão informadas pela Coordenação do Bloco. 
Cabe ao aluno cuidar de seu espaço, trazendo seu 
próprio cadeado. Quando ocorrer a perda da chave, 
o pessoal habilitado da escola, com autorização do 
estudante poderá abri-lo, invalidando o cadeado 
atual. Ao termino do ano letivo, o aluno deverá retirar 
todos seus pertences, deixando o espaço disponível. 
Caso isso não ocorra, os materiais serão retirados 
por profissional da escola e ficarão guardados nas 
dependências do Bloco.

5.4 - Uniforme: 

O uso do uniforme é obrigatório durante a permanência 
do aluno na escola: aulas (manhã e tarde), plantões, 
atividades extracurriculares, saídas culturais e 
pedagógicas.

Para as atividades de Educação Física, além do 
uniforme próprio, o uso do tênis também é obrigatório. 
Ao aluno que estiver sem tênis, não poderá participar 
ativamente da aula. Ele ficará no espaço onde a 
aula estiver sendo ministrada, para acompanhamento 
através de observação. 

O controle do uniforme é feito pelos inspetores, 
professores e coordenação. Constatada a falta do 
uniforme a escola emprestará uma camiseta para que 
o aluno vista e a família será comunicada sobre a 
situação. Em casos de negativa ou de reincidências, 
a família será comunicada e orientada a cumprir com 
os princípios estabelecidos em nosso Regimento.

O uso de shorts e bermudas é permitido, mas 
recomenda-se o bom senso quanto ao tamanho, 
comprimentos e tecidos das vestimentas que devem 
ser adequados ao ambiente e atividades escolares. 
Em casos necessários, os alunos serão orientados pelo 
coordenador de bloco e/ou orientador educacional.



5.7 - Justificativas de ausências:

a) Faltas: o aluno que faltar, deverá informar o 
coordenador de bloco  o motivo de sua ausência, no 
retorno às atividades. Após dois dias de ausências, 
sem justificativa, a escola entrará em contato com 
família, para que a mesma seja justificada.

b) Faltas em caso de viagem: é possível solicitar, com 
no mínimo uma semana de antecedência, lista de temas 
prováveis que serão abordados durante o período 
em que o estudante estará ausente. A coordenação 
consultará os professores para elaboração da lista 
que deverá ser entregue à família com antecedência 
à data da viagem. É de responsabilidade dos 
pais buscar os conteúdos que serão abordados, 
durante a ausência do estudante e, caso necessário, 
encaminhar seu filho para as aulas de recuperação, 
sugeridas pela coordenação, no retorno.

c) Faltas em dias de avaliações globais e/ou 
interdisciplinares: o aluno só terá direito a avaliação 
substitutiva em casos previstos em Lei (atestado 
médico, óbito, convocações de atletas federados e 
serviços militares)

d) Avaliações substitutivas: o calendário de  
avaliações substitutivas é elaborado pelo 
coordenador de bloco, mediante demanda e 
informado aos estudantes com antecedência. 
Poderão ser marcadas até 2 provas substitutivas no 
mesmo dia.

5.8 - Locais de permanência dos alunos no horário 
de lanche e intervalos

a) O recreio e os intervalos são momentos de  
convivência, descanso e lazer, que podem ser 
aproveitados no pátio da cantina, biblioteca, 
quadras esportivas, laboratórios de informática, 
redário e pátios dos blocos.
Há uma organização interna para uso destes espaços 
com vistas a favorecer o bom aproveitamento dos 
mesmos. O aluno que não seguir esta organização 
será  orientado pelo inspetor. Quando necessário, 
será encaminhado à coordenação para que receba 
orientações sobre a importância do respeito ao 
planejamento de uso de bens comuns. Em casos de 
reincidências, o aluno poderá receber sanções 
previstas em Regimento.

b) Solicita-se que o aluno não permaneça dentro das 
salas de aula, durante os intervalos.

c) Durante o recreio e intervalos, o aluno poderá utilizar 
o tempo para solicitar cópias (xerox),  documentos, 
retirar livros na biblioteca, utilizar o laboratório de 
ensino e pesquisa (LEP) e  os serviços da secretaria.

5. Normas de  convivência



5.9 – Horário de Saída:

 a) os alunos que necessitam aguardar seus 
responsáveis, após o término das atividades, devem 
ficar na portaria e/ou nas proximidades da cantina, 
sob a supervisão de um colaborador. 

 b) os responsáveis pelos alunos deverão buscá-
los até às 18h15. Após esse horário, o nome do 
aluno será anotado e informado posteriormente 
à coordenação, que entrará em contato com a 
família, para informações sobre o ocorrido, conforme 
decisão  tomada através do Conselho Pedagógico-
Administrativo (CPA). Casos reincidentes deverão ser 
informados ao Conselho de Administração e /ou ao 
Conselho Tutelar. 5.10 – Medicação:

Quando as crianças/adolescentes começam a 
apresentar quadros de febre, indisposição, vômitos 
ou diarreias, pode ser apenas um mal estar passageiro 
ou o início de alguma doença infecto contagiosa. 
Até que o quadro seja definido, o indicado é que 
ela fique em casa para se reestabelecer e também 
para evitar de transmitir a doença ou a virose aos 
colegas de sala. É necessário que a escola seja 
informada. O mesmo procedimento vale em casos em 
que a criança esteja com piolho. Quando a criança 
apresentar quadro de febre ou de alergia, durante 
o horário escolar, a família será contatada para que 
venha buscá-la Quando a criança já estiver tomando 
algum medicamento e necessitar fazer uso do mesmo, 
enquanto estiver na escola, a família deverá enviar o 
remédio, assim como anotar na agenda a posologia 
e o horário a ser ministrado. A escola não ministra 
nenhum tipo de medicamento por conta própria.

5. Normas de  convivência



6. Atividades complementares

6.1 –  Horário de Apoio ao Aluno (H.A.A.), Plantões e 
Recuperação Paralela: 

Tem por objetivo trabalhar com revisões e 
aprofundamentos de conteúdos, visando ao melhor 
aproveitamento escolar do estudante. Tal Horário 
poderá também, ser utilizado para promover a 
recuperação paralela  dos conteúdos trimestrais 
(conceituais, procedimentais e atitudinais) por meio 
de um plano orientado pelo professor. Nesse caso, os 
alunos são convocados via sistema virtual.

A grade com os horários e as datas do H.A.A e 
plantões, bem como os horários de outras atividades 
estabelecidas para o período oposto ao regular, 
estará disponível no Manual do estudante, na página 
da escola, nas salas de aula e nos murais dos Blocos.

6.2  –  Apoio à Inclusão e Dificuldades de Aprendizagem

A dificuldade de aprendizagem está relacionada aos problemas que não decorrem de causas 
educativas, ou seja, aquelas instâncias em que, mesmo após uma mudança na abordagem 
educacional do professor, o estudante continua apresentando os mesmos sintomas. As 
causas podem ser biológicas, emocionais ou sociais. Isso aponta para a necessidade de 
uma investigação mais aprofundada, que determinará quais são as causas da dificuldade 
em questão.

O estudante que apresentar sinais de dificuldades de aprendizagem deverá ser encaminhado 
para uma triagem, a partir da qual serão definidas as condutas mais adequadas para 
cada caso (orientação pedagógica ou encaminhamentos). Diante do diagnóstico, 
são realizadas discussões de caso com os profissionais externos que acompanhem aos 
estudantes, orientações aos professores para adequações de estratégias e adaptações 
de materiais, inclusive avaliações e atendimentos às famílias, que têm livre acesso a esse 
atendimento, podendo entrar em contato com o setor para esclarecer e encaminhar suas 
dúvidas. Estudantes que forem matriculados com o diagnóstico já realizado terão a mesma 
assistência, não havendo a necessidade, nestes casos, da realização da triagem.

Em casos de alunos com baixo rendimento acadêmico, mesmo não apresentando dificuldades 
de aprendizagem, são realizadas orientações de estudos. Os estudantes que também 
sentirem desejo de melhorar seu rendimento e organizar melhor sua rotina podem solicitar 
essa orientação.



6.3 – Apoio às Famílias

São eventos com o intuito de assessorar e esclarecer 
as famílias dos alunos a respeito das suas atividades 
escolares, desempenho acadêmico, suas potencialidades 
e dificuldades,  bem como contribuir para maior integração 
família-escola e melhor entendimento dos pais sobre a fase 
vivida por seus(suas) filhos(as). É de extrema importância que 
a família seja parceira da escola e mostre-se efetivamente 
presente nas atividades realizadas. São previstos:

 a) Entrevistas Agendadas: realizadas ao final do 1º 
e 2º trimestre, com horário marcado para os interessados. 
Na ocasião, os professores apresentam e discutem os 
resultados do período, as fichas de avaliação individual e 
dão orientação para os (as) alunos(as) e seus responsáveis.

 b) Reuniões Gerais: realizadas no início do ano e depois, 
sempre que necessário, para orientação e divulgação 
de fatos ligados ao processo de ensino e aprendizagem;  
assuntos relevantes para formação dos(as) filhos(as) e  
atividades escolares.

 c) Reuniões Temáticas: ocorrem ao longo dos semestres 
e têm por propósito partilhar informações sobre o trabalho 
realizado nas diferentes áreas de conhecimento, desde a 
educação infantil até o ensino médio.

 d) Vamos falar sobre...?: encontros que ocorrem 
eventualmente, com o propósito de refletir sobre temas 
pertinentes ao cotidiano escolar e ao processo de 
desenvolvimento da criança, adolescente e jovem.

6.4  –  Extracurriculares: 

Preocupada com a formação plena de seus alunos, a escola oferece disciplinas 
extracurriculares, em período oposto ao regular. Estas disciplinas são optativas e visam 
proporcionar vivências de socialização e sensibilização relacionadas às artes (teatro, 
dança, música, artes plásticas...), aos esportes (futsal, vôlei, futebol, jogos esportivos, 
capoeira...), tecnologias de informação e comunicação (rádio, cinema...), jogos regrados 
(xadrez) e aspectos de ordem pedagógica, como os projetos de orientação de estudos, 
clube da matemática, entre outros...

As regras estabelecidas para as extracurriculares são: 

 a) o número mínimo para que a turma seja formada é de 10 inscritos.

 b) para os casos de ausências nas atividades, a família é responsável em comunicar a 
escola. A partir da terceira falta sem justificativa, a vaga será destinada à lista de espera.

 c) os casos de desistência deverão ser informados ao responsável pelas extracurriculares, 
para que a vaga seja destinada a outro interessado.

 d) ao término das atividades, as famílias ficam responsáveis por buscar o aluno na escola, 
de maneira que ele não fique com longo tempo de espera ocioso.

 e) ao término do semestre, a disciplina que estiver com média de frequência por aula 
inferior a 10 alunos, poderá não ser ofertada no semestre seguinte.

6. Atividades complementares



6.5  –  Biblioteca: 

Espaço destinado ao processo de ensino e aprendizagem,  estudo e à pesquisa. O estudante pode utilizar o espaço na presença do professor, da família ou por iniciativa própria.

 a) empréstimo: 3 objetos (livro, gibi ou filme)

 b) prazo para entrega: 07 dias

 c) os materiais devem ser devolvidos dentro do prazo estipulado. Os atrasos não são cobrados, mas o estudante não pode retirar novo material, até que devolva os anteriores.

 d) cada aluno terá sua sacola de empréstimo para uso ao longo do ano. A manutenção, higiene e cuidado é de responsabilidade da família. Em caso de perda ou danos, informar a biblioteca.

6. Atividades complementares



6.6 – Laboratório de Estudos e Pesquisas (LEP)

No uso do laboratório devem ser observadas as seguintes regras e boas práticas:

 a) Cada aluno terá acesso a um computador e será responsável por este mediante assinatura na lista de presença e uso que ficará disponível na entrada do laboratório.

 b) Os serviços de rede não podem ser utilizados para acessar outros computadores ou equipamentos que não sejam os da instituição ou autorizados pelos respectivos donos.

 c) É proibida a instalação de qualquer software ou aplicativo sem a autorização da equipe de informática responsável pela administração dos computadores. Caso essa regra não seja seguida, o 
estudante estará sujeito às sanções previstas em Regimento.

 d) Não será permitido durante a permanência no local o consumo de alimentos ou bebidas e também a perturbação ou qualquer som que venha interferir ou prejudicar o aprendizado dos colegas. 
Em caso de não cumprimento, o estudante será orientado pelo responsável presente a deixar o espaço.

 e) O aluno terá senha única e intransferível de acesso ao sistema da escola e caso necessite fazer a alteração deverá informar a equipe do laboratório pessoalmente ou via e-mail do responsável.

 f) O acesso ao sistema é feito pelo site oficial www.educativa.com.br na aba “área restrita”.

 g) O uso do laboratório deverá ser agendado para aulas pelos professores via e-mail lep@educativa.com.br, e quando não estiver em uso poderá ser utilizado pelos alunos somente para pesquisas 
e trabalhos escolares.

6. Atividades complementares



7. Avaliações

Serão realizadas avaliações em cada trimestre, com 
a finalidade de acompanhar o processo de ensino e 
aprendizagem, oferecendo modalidades que permitam seu 
aperfeiçoamento.

 Avaliação Global: avaliações programadas que visam atender os objetivos trabalhados ao longo de um 
trimestre. 

 Avaliação Contínua: integrada à rotina das aulas, explicitam o resultados das atividades diárias dos estudantes.  
Não pressupõe estudo específico para sua realização e deve se constituir em amostras instantâneas dos passos 
planejados pelos professores para a aprendizagem dos alunos.  

 Avaliação Interdisciplinar: mostra a complexidade do conhecimento e revela como se pode analisar a 
realidade de maneira interdisciplinar, na qual diversas áreas estabelecem relações de analises e interpretação 
de conteúdos, com fim de propiciar condições de aprendizagens integradas, significativas, abrangentes e 
contextualizadas.  

Esta avaliação pode ser aplicada também sob a forma de SIMULADO (questões objetivas/testes).
Os valores e pesos atribuídos são:

Avaliações substitutivas: o estudante terá direito à realização da avaliação substitutiva mediante apresentação 
de atestados (médico, óbito, atletas federados e serviço militar). Casos especiais serão analisados pelas 
Coordenações.

Avaliação Global

Avaliação Contínua

Avaliação Interdisciplinar

MODALIDADE

10 pontos

10 pontos

10 pontos

VALOR

2

2

1

PESO



8. Médias

Cálculo da média do TRIMESTRE

 [(média contínuas). 2  + (nota av. global). 2 + (nota av. interdisciplinar). 1] /5

Exemplo: 
Média das contínuas = 6,0
Nota da avaliação global = 9,0
Nota avaliação interdisciplinar = 8,0

[ (6,0 . 2) + (9,0 . 2) + (8,0 . 1)] / 5
(12 + 18 + 8) / 5 = 38/5 = 7,5 = Média do trimestre

Caso o aluno fique abaixo da média, ele poderá ser submetido a recuperação paralela, 
recuperação trimestral, recuperação final e ao Conselho de Classe.

Cálculo da média ANUAL:

[(TRIMESTRE 1). 2 + (TRIMESTRE 2). 2 + (TRIMESTRE 3). 3] / 7

Exemplo:
Trimestre 1 = 6,5
Trimestre 2 = 6,0
Trimestre 3 = 8,0

[ (6,5. 2) + (6,0 . 2) + (8,0 . 3)] / 7
(13 + 12 + 24) / 7 = 49/7 = 7,0 = Média anual



9. Recuperação

O aluno que tiver aproveitamento e/ou frequência 
insuficientes é submetido automaticamente aos estudos de 
recuperação. 

9.1 –  Recuperação paralela: 

Será realizada no período oposto. O estudante será convocado e/ou indicado pelos 
professores de cada disciplina caso haja aproveitamento insuficiente na avaliação continua 
e/ou global.

9.2 –  Recuperação trimestral: 

Ao final de cada trimestre, o estudante com desempenho inferior a 6,0 em qualquer disciplina, 
será convocado para recuperação trimestral, que ocorrerá em período oposto, com 
definição antecipada de conteúdos, com vistas a recuperá-los e, após esse processo terá 
que realizar uma avaliação escrita com vistas a recuperação de nota. Casos especiais 
serão analisados e discutidos em Conselhos de Classe.

9.3 –  Recuperação final: 

É desenvolvida em dezembro, com revisão de conteúdos essenciais e contempla uma Prova 
Escrita, versando sobre os tópicos referentes aos principais objetivos não atingidos pelo 
estudante ao longo do ano. O estudante poderá frequentar a Recuperação Final, em no 
máximo, quatro disciplinas (média anual inferior a 6,0)



10. Secretaria / Atendimento

A secretaria acadêmica é responsável pelas documentações escolares, 
matrículas e rematrículas em cursos regulares e extracurriculares e a secretaria 
da mantenedora é responsável por recebimentos e cadastro de cooperados. 
Alguns itens devem ser tratados diretamente na secretaria, tais como:

a) Alterações cadastrais: mudanças de endereço, números de telefone, 
e-mail ou qualquer outra alteração devem ser comunicadas imediatamente 
à coordenação, o que permite a atualização permanente dos dados.

b) Declarações escolares: sujeitas a prazos 

c) Certificados e históricos escolares: sujeitos a prazos

d) Pedidos de transferência: devem ser feitos exclusivamente pelo responsável 
que, antecipadamente, agendará entrevista com a Coordenação. 

e) Assuntos financeiros podem ser tratados na secretaria e também com a 
gerência. 

f) Disponibilizamos ainda, no Portal do Aluno: notas, frequência, serviços 
financeiros com acesso aos boletos emitidos, às mensalidades pagas e às 
próximas datas de vencimento. 


