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Conte com a gente!



INFORMATIVO
ACADÊMICO

2020

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
COLÉGIO  AMÉRICO  DE  OLIVEIRA

DIREÇÃO GERAL
ARACY  DE  OLIVEIRA  TEIXEIRA  LYRA

DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
UBIRATAN  DE  OLIVEIRA  TEIXEIRA  LYRA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
ELIANA  FURTADO  CORDEIRO

ROZANA  LUZ  DO  AMARAL

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
ANA  DA  CUNHA  LUCENA

MARKETING, SITE E COMUNICAÇÃO
MARCELO  ANTONELLI  LYRA

©
C
O
P
Y
R
IG

H
T
S

 2
0
0
0

-
2
0
2
0

 C
O
L
É
G
IO

 A
M

É
R
IC

O
 D

E
 O

L
IV

E
IR

A
. 
T
O
D
O
S

 O
S

 D
IR

E
IT

O
S

 R
E
S
E
R
V
A
D
O
S

.

CONTATO
ENDEREÇO: AVENIDA  ENGENHEIRO  ASSIS  RIBEIRO ,  301  E  433

MARECHAL  HERMES  -  RJ  -  21610 -220

O
 R

ES
U
LT

A
D
O

 V
O

C
Ê

EN
C

O
N
TR

A
 A

Q
U
I!

TELEFONE: +55  21  2135 .7343

E-MAIL: FALECONOSCO@COLEGIOAMERICODEOLIVEIRA .COM .BR

SITE: COLEGIOAMERICODEOLIVEIRA .COM .BR

VERSÃO :  20_01

WHATSAPP: +55  21  97592 .8500



Aos senhores responsáveis,

 

O melhor e mais rico tesouro que podem dar a seus filhos é uma sólida instrução

aliada à mais bela formação moral.

 

E no convívio diário fazendo despertar o crescimento não apenas intelectual mas

sobretudo num viver pleno em sentimentos cristãos.

 

Somos gratos pela preferência e que a estrada a percorrer aconteça na medida em

que os conhecimentos se apresentem fortificados.

 

Esperamos que nessa concretização recebam de cada um de nós, a quem cabe o

exercício da missão, exemplo, dedicação quer profissional quer como amigos.

aracy lyra
DIRETORA  GERAL

Começamos uma história sem fim...

Com amor e muito carinho.

Nosso lema é sempre servir,

Educar em primeiro lugar.

Com trabalho e dedicação

Cumpriremos a nossa missão.

Avançando de braços fortes

Com o porvir e muito idealismo.

Responsáveis, sempre a cumprir

Com as obrigações que hão de vir.

Nada vai nos dificultar

Estaremos em primeiro lugar.

Com o progresso sempre a caminhar

Nosso Colégio há de alcançar.

Nosso lema é educar, educar,

Educar, educar

Avante, avante Colégio

Com muito fervor.

Venceremos com muita firmeza

Avante Américo de Oliveira.

Letra: Professor Maestro Marcos Azevedo Lobo

Música: J. W. Duarte

MENSAGEM DE
BOAS-VINDAS

HINO DO COLÉGIO
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MISSÃO

Oferecer uma educação pautada nos valores
éticos, morais, políticos e sociais, formando,

assim, cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres, capazes de interagir e transformar a
realidade para uma vida digna em sociedade.

VISÃO

O Colégio Américo de Oliveira quer continuar
a ser reconhecido como uma Instituição que
responde, através de um projeto educativo
multicultural, aos desafios da
contemporaneidade. Por conseguinte,

desenvolve uma educação de excelência e
promove a valorização da reciprocidade na
vivência entre educadores, alunos e familiares.

Também a organização de uma gestão e de
um projeto pedagógico voltados para o
aprender a pensar, a ser e a agir de maneira
criativa e transformadora, com crescente
autonomia, guiada por valores sociais e pelo
compromisso com a justiça.

OBJETIVOS

O Colégio Américo de Oliveira procura
favorecer a integração social do educando,

colaborando para o desenvolvimento de suas
aspirações e suas potencialidades nos
diferentes estágios de seu crescimento
intelectual, vivenciando um currículo com
bases teóricas sociointeracionistas, que
permita ao educando o desenvolvimento das
habilidades intelectuais, o sentido das
relações, a descoberta das reações e dos
sentimentos, para promover entre os
educadores uma formação permanente,

entendida como desenvolvimento de atitudes

básicas, de crescimento pessoal e
aperfeiçoamento teórico-prático profissional
estimulando a participação das famílias no
compromisso de colaborar na formação
integral de seus filhos, a fim de compartilhar
os princípios e objetivos do Colégio Américo
de Oliveira para a mudança, o
desenvolvimento social e a formação ética
com excelência humana e alto nível
acadêmico.

UNIDADES

ENSINO FUNDAMENTAL 1
1º AO 5º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL 2 | MÉDIO
6º AO 9º ANO | 1ª À 3ª SÉRIE

AVENIDA ENGENHEIRO ASSIS RIBEIRO, 301
MARECHAL HERMES - RJ - 21610-220
 
(21) 3269-0763 / (21) 3269-0792
(21) 99105-1025

AVENIDA ENGENHEIRO ASSIS RIBEIRO, 433
MARECHAL HERMES - RJ - 21610-220
 
(21) 2135-7343 / (21) 2135-7567
(21) 97592-8500

ENSINO
FUNDAMENTAL 1
(ANOS INICIAIS)

ENSINO
FUNDAMENTAL 2

(ANOS FINAIS)
 

ENSINO
MÉDIO



O QUE SOLICITA

DIFERENCIAIS
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DOS PROFESSORES
Dedicação consciente à formação de seus estudantes

Preocupação constante com sua imagem exemplar

Cumprimento rigoroso das normas do colégio

Atualização e especialização permanente da equipe

DAS FAMÍLIAS
Confiança na orientação do colégio

Diálogo com os Órgãos competentes do colégio

Participação nas reuniões e programações

Acompanhamento dos seus filhos para um maior aproveitamento

DOS ESTUDANTES
Comportamento de acordo com as normas do colégio

Aplicação ao estudo, trabalho, frequência e pontualidade 

Coleguismo, amizade e participação nas programações do colégio 

Conservação e preservação das instalações do colégio

SALA  DE  AULA
CLIMATIZADA

CORPO
DOCENTE

ESPECIALIZADO

DESEMPENHO
ESCOLAR  DO
ALUNO  EM

TEMPO  REAL

ATIVIDADES
EXTRAS ,

CULTURAIS ,

OFICINAS  E
PASSEIOS

PORTAL  ONLINE
COMPLETO

ENSINO  DAS
LÍNGUAS

INGLESA  E
ESPANHOLA

SEGURO
ESCOLAR  24H

POR  DIA

ENSINO  DE
ARTE  E  VISITAS

EXTERNAS

AMBIENTE
TOTALMENTE
MONITORADO

INTERNET  WIFI

OLIMPÍADAS
INTERNA  E
EXTERNA

TECNOLOGIA
EDUCACIONAL

PRÁTICA
DESPORTIVAS
NO  COLÉGIO

SERVIÇOS
PEDAGÓGICOS

PROJETO
EDUCACIONAL

ATUAL  E
MODERNO
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COMPROMISSO

Ao se matricular, o estudante assume,

juntamente com seus pais e/ou responsáveis,

o cumprimento do calendário escolar, a
pontualidade às aulas, o compromisso de
acatar as normas do Regimento Escolar, assim
como as determinações estabelecidas por
informativos, circulares e outros instrumentos
de comunicação do colégio, elaborados pela
Direção.

DISCIPLINA

Tratar com respeito todas as pessoas;

Atender às solicitações e
encaminhamentos dos professores,

inspetores, da orientadora, dos
coordenadores, da Direção e demais
colaboradores do colégio;

Participar da conservação da limpeza e do
asseio de todas as áreas que compõem o
ambiente escolar;

A disciplina é parte integrante da formação
do estudante, pois possibilita o
desenvolvimento intelectual e a construção
de valores humanos importantes, como a
relação afetiva, a solidariedade, a justiça, a
obediência, a responsabilidade, o direito à
liberdade de cada um, desde que
desenvolvido o respeito a si mesmo e aos
outros.

 

Entendemos que sobre as crianças e os jovens
há expectativas positivas, e que a conduta
exibida por eles demonstra o tipo de
educação que recebem em casa e no colégio.

O sentido do estabelecimento de todos os
limites e regras está no compromisso com o
bem comum. Portanto, solicitamos que
responsáveis e estudantes observem a
importância das seguintes posturas:

Zelar pelo patrimônio do colégio;

Contribuir para um ambiente de aula
adequado à aprendizagem;

Utilizar vocabulário adequado nas
dependências do colégio.

Advertência verbal e/ou escrita na
secretaria virtual;
Solicitação do comparecimento do
responsável;
Suspensão de aulas e/ou atividades por
tempo estabelecido pela Direção;

Outras medidas pedagógicas cabíveis;

Transferência compulsória.

 

Pela inobservância das posturas de
convivência e normas estabelecidas pelo
colégio, o estudante é passível de:

 

A aplicação de cada uma das medidas
pedagógicas citadas depende da gravidade
da falta cometida dentro e fora do colégio, ou
no espaço virtual, não obedecendo,

necessariamente, à ordem em que foram
expostas.

NORMAS DISCIPLINARES

Desenvolver no educando o respeito a si
mesmo e aos outros;

Possibilitar ao educando experimentar, na
prática, o sentimento de justiça e
solidariedade como valores sociais;

Levar o educando a entender que vive em
um mundo globalizado, que deve ser
compartilhado por todos, numa
convivência social civilizada e solidária.

O colégio adota uma disciplina rigorosa, mas
compreensiva e respeitosa.

Consequentemente, as normas disciplinares
não são um fim em si, mas instrumentos a
serviço da educação, que procuram:
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Advertência oral e/ou escrita;

Anotação na caderneta, agenda e na
secretaria virtual do colégio;

Suspensão por prazo a ser designado pela
Direção;

Exclusão, em casos extremos.

Dano ao patrimônio do colégio ou de
terceiros;

Atraso para as atividades escolares,

conforme disposto no item “atrasos” deste
Informativo e outras normas suplementares
expedidas pela Direção do colégio;

Expressões ofensivas que venham ameaçar
a integridade moral de qualquer pessoa,

interpretadas ou não como bullying;

Brigas ou atitudes agressivas;

Brincadeiras constrangedoras dirigidas a
qualquer pessoa, dentro ou nas imediações
do colégio;

Uso da mídia (internet ou outros meios de
comunicação) de modo pernicioso,

ofensivo, difamatório e depreciativo contra
o colégio ou qualquer pessoa;

Uso de celulares, tablets e outros na sala de
aula (Lei nº4734/08), salvo exceções, com
fins educativos e com autorização do(a)

professor(a);

Indisciplina dentro da sala de aula.

O estudante que prejudicar o ambiente do
colégio, infringir as normas de convivência
estabelecidas no Regimento Escolar, no
Informativo e na Legislação Escolar de Ensino
em vigor, estará sujeito aos seguintes
procedimentos e/ou sanções disciplinares:

 

Os procedimentos e/ou sanções disciplinares
enunciados nos itens anteriores têm origem
nas seguintes faltas:

 

A exclusão do aluno (rescisão do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais) se dá por
inadaptação à filosofia do colégio,

inobservância das normas escolares por parte
do estudante e/ou família, grave transgressão
que resulte em danos físicos, materiais e
morais, interpretada ou não como bullying,

quer aos participantes da comunidade
escolar, quer ao colégio ou terceiros, bem
como por reincidência em faltas consideradas
prejudiciais ao processo educativo,

resguardando ao contratante o direito à
ampla defesa. Além da rescisão do Contrato
de Prestação de Serviços Educacionais,

dependendo da gravidade do caso, o colégio
se reserva no direito de encaminhar o fato
para o Conselho Tutelar e ao Ministério
Público.

 

A exclusão do aluno é da competência da
Direção do colégio, ouvindo a opinião dos
coordenadores e da Coordenação
Pedagógica.

ORIENTAÇÕES DE
SEGURANÇA

Escrever o nome do estudante e o número
da sua turma em todo o material escolar e
nas peças do uniforme;

Deixar em casa objetos de valor, aparelhos
de som, máquinas fotográficas ou grandes
quantias em dinheiro;

Manter consigo os pertences como
mochilas, casacos, livros e objetos pessoais.

Esses materiais não devem ser deixados no
pátio, nos corredores, nas portarias ou em
outras dependências do colégio;

A questão da segurança deve ter sempre um
grau de prioridade. É importante a atenção
constante de todos, sendo as orientações dos
responsáveis essenciais aos seus filhos. É
fundamental que estudantes e famílias
estejam atentos às normas abaixo:



Organização de listas de arrecadação;

Veicular as informações impressas, sonoras
e via internet, ou através de outros meios
de comunicação;

Trazer objetos incomuns ao ambiente
escolar.

A fim de evitar danos e/ou constrangimentos
aos familiares, educadores e estudantes,

algumas ações dentro do colégio, ou que
relacionem o nome dessa instituição de
ensino, só poderão ser efetuadas mediante
autorização da Direção. São estas:

SITE, SECRETARIA
VIRTUAL E APP

Através do site do colégio, é possível acessar à
secretaria virtual, que é atualizado
constantemente e em tempo real, com
informações acadêmica e financeira do
estudante.
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Dirigir-se diretamente para o interior do
colégio, após sair da condução que os
trouxe e vice-versa;

Trazer, por escrito, a solicitação do
responsável na caderneta ou agenda
escolar para permanência no colégio após
a aula, para realização de trabalhos e
estudo;

Trazer, por escrito, a autorização para
ausentar-se do colégio no período de aulas;

Identificar-se, na recepção ou portaria do
colégio, para os devidos encaminhamentos
no recinto escolar.

O colégio informa que todos os
ambientes, internos e externos,
são monitorados por câmeras de
segurança e pedimos que as
orientações de segurança sejam
cumpridas.

COLEGIOAMERICODEOLIVEIRA.COM.BR

O acesso eletrônico é facultado aos
responsáveis   e ao estudante, através de um
login e senha específico que será enviado, por
e-mail, no ato da efetivação da matrícula e no
início do ano letivo para cada. As famílias que
precisarem obter novamente a senha, podem
solicitá-la pelo site > secretaria virtual >

esqueci a senha.

 

Não será fornecido login de acesso ao
familiar que não conste como responsável.
 

O sistema permite, por enquanto, o acesso
de até 3 pessoas, sendo um do aluno e os
outros 2 para os responsáveis.

 

Os responsáveis terão acesso total ao sistema,

como notas, faltas, desempenho do aluno,

arquivos, boletim, financeiro, conteúdo
programático etc. O aluno somente terá
acesso a sua parte acadêmica.

 

O acesso a informações de ordem financeira,

cancelamento de matrícula, troca de turno,

solicitação de histórico escolar, compra de
uniforme e material didático somente
poderão ser solicitados pelos responsáveis  na
secretaria do colégio ou pela secretaria virtual.
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Nenhuma informação escolar será fornecida
ao familiar, em qualquer grau de parentesco,

que não conste como responsável no
requerimento de matrícula.

 

Para facilitar, temos nosso app, em parceria
com a escolaweb, da tella sistemas, que está
disponível para android e ios.

ALGUNS DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS

SOLICITAR  DOCUMENTOS  DIVERSOS
COMO  DECLARAÇÃO

CONFERIR  NOTAS  DOS  ALUNOS  E
ACESSAR  O  BOLETIM  ESCOLAR

REALIZAR  INSCRIÇÕES  EM  EVENTOS

ACOMPANHAR  OS  REGISTROS  DE
CONTEÚDOS  DAS  AULAS  E  AS
ATIVIDADES  A  SEREM  FEITAS  E
HORÁRIO  ESCOLAR

VISUALIZAR  COMUNICADOS /POSTS
POSTADOS  PELA  INSTITUIÇÃO  E
ACOMPANHAR  AS  OCORRÊNCIAS  DO
ALUNO

2ª  VIA  DE  BOLETOS  DE  MENSALIDADE
E /OU  TAXAS  PARA  PAGAMENTO

É necessário que os
responsáveis e os estudantes
acompanhem os registros
acadêmicos pelo acesso
eletrônico em nosso portal,
diariamente para não
perderem comunicados e
eventos importantes.
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HORÁRIO ESCOLAR

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TURNO MANHÃ

No turno da manhã, a abertura do portão para entrada dos alunos será às 6h45, já no turno da
tarde, às 12h45. O aluno poderá entrar no colégio até as 7h10, sem que haja perda do 1° tempo de
aula. Após este horário, o aluno poderá entrar, mas perderá o 1° tempo de aula. A partir das 8h, o
aluno só poderá entrar no colégio acompanhado do responsável ou com autorização do mesmo.

1º AO 5º ANO - 7H ÀS 11H30

1º TEMPO

2º TEMPO

RECREIO

3º TEMPO

4º TEMPO

5º TEMPO

7h às 7h50

7h50 às 8h40

8h40 às 8h55

9h às 9h50

9h50 às 10h40

10h40 às 11h30

6º AO 8º ANO - 7H10 ÀS 11H

1º TEMPO

2º TEMPO

RECREIO

3º TEMPO

4º TEMPO

7h10 às 8h

8h às 8h50

8h50 às 9h15

9h20 às 10h10

10h10 às 11h

9º ANO - 7H10 ÀS 11H50
1ª À 3ª SÉRIE - 7H10 ÀS 12H40

1º TEMPO

2º TEMPO

3º TEMPO

RECREIO

4º TEMPO

5º TEMPO

6º TEMPO

7h10 às 8h

8h às 8h50

8h50 às 9h40

9h40 às 10h05

10h10 às 11h

11h às 11h50

11h50 às 12h40

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
TURNO TARDE

1º AO 5º ANO - 12H45 ÀS 17H15

1º TEMPO

2º TEMPO

RECREIO

3º TEMPO

4º TEMPO

5º TEMPO

12h45 às 13h35

13h35 às 14h25

14h25 às 14h40

14h45 às 15h35

15h35 às 16h25

16h25 às 17h15

6º AO 8º ANO - 13H10 ÀS 17H

1º TEMPO

2º TEMPO

RECREIO

3º TEMPO

4º TEMPO

13h10 às 14h

14h às 14h50

14h50 às 15h15

15h20 às 16h10

16h10 às 17h

9º ANO - 13H10 ÀS 17H50
1ª À 3ª SÉRIE - 13H10 ÀS 18H40

1º TEMPO

2º TEMPO

3º TEMPO

RECREIO

4º TEMPO

5º TEMPO

6º TEMPO

13h10 às 14h

14h às 14h50

14h50 às 15h40

15h40 às 16h05

16h10 às 17h

17h às 17h50

17h50 às 18h40
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CARGA HORÁRIA
SEMANAL

DISCIPLINA
ARTE
BIOLOGIA
CIÊNCIAS
DESENHO GEOMÉTRICO
EDUCAÇÃO FÍSICA
FÍSICA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
LÍNGUA ESPANHOLA
LÍNGUA INGLESA
LÍNGUA PORTUGUESA
MATEMÁTICA
PRODUÇÃO TEXTUAL
QUÍMICA
RECREAÇÃO

1º ANO
1
 

2
 

 

 

1
1
 

1
9
9
 

 

1

2º ANO
1
 

2
 

 

 

1
1
 

1
9
9
 

 

1

3º ANO
1
 

2
 

 

 

1
1
 

1
7
9
2
 

1

4º ANO
1
 

2
 

 

 

1
1
 

1
7
9
2
 

1

5º ANO
1
 

2
 

 

 

1
1
 

1
7
9
2
 

1

6º ANO
1
 

2
1
1
 

2
2
1
2
3
4
1
 

 

7º ANO
1
 

2
1
1
 

2
2
1
2
3
4
1
 

 

8º ANO
1
 

2
1
1
 

2
2
1
2
3
4
1
 

 

9º ANO
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
3
4
1
1
 

DISCIPLINA
ARTE
BIOLOGIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
FILOSOFIA
FÍSICA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
LÍNGUA ESPANHOLA
LÍNGUA INGLESA
LÍNGUA PORTUGUESA
LITERATURA
MATEMÁTICA
PRODUÇÃO TEXTUAL
QUÍMICA
SOCIOLOGIA

1ª SÉRIE
1
3
1
1
3
2
2
1
2
3
1
5
1
3
1

2ª SÉRIE
1
3
1
1
3
2
2
1
2
3
1
5
1
3
1

3ª SÉRIE
1
3
1
1
3
2
2
1
2
3
1
5
1
3
1

1º AO 5º ANOS
25 AULAS SEMANAIS

 
6º AO 8º ANOS

20 AULAS SEMANAIS
 

9º ANO
21 AULAS SEMANAIS

 
1ª À 3ª SÉRIES

30 AULAS SEMANAIS

ENSINOS INICIAL (FUND. 1) E FINAL (FUND. 2)

ENSINO MÉDIO
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IDENTIFICAÇÃO
ESTUDANTIL E ATRASOS

A Caderneta de Identificação Estudantil, 
além de documento de identificação do
estudante é o instrumento que possibilita ao
responsável acompanhar e zelar pela
pontualidade do estudante no colégio, e
tomar conhecimento de atraso, perda de aula,

procedimentos e/ou sanções disciplinares
infligidas.

Os responsáveis deverão verificar
diariamente, se há registros na
caderneta e/ou na secretaria
virtual.

O estudante do 6° ano em diante não
poderá entrar em aula sem a apresentação
da caderneta;

O estudante não poderá sair antes do
término da aula, sem apresentar uma
justificativa do responsável cadastrado,

através da caderneta, e-mail, agenda
escolar ou por telefonema do responsável
cadastrado. O pedido feito verbalmente
pelo estudante não será aceito;

O estudante que chegar atrasado ao
colégio deve aguardar o início do 2° tempo
de aula para entrar em sala;

Não será permitida a entrada do estudante
que chegar atrasado ao colégio, após o 2°

tempo de aula do dia, exceto questões
justificadas com a presença do responsável;
Após o 4º atraso, o estudante pode ser
suspenso de todas as atividades escolares
do dia, a critério da Direção e só entrará
com a presença do responsável ou anotado
na caderneta, devidamente assinado pelo
responsável;

Alguns pontos importantes:

O estudante que não trouxer a caderneta
terá seu nome lançado na ficha de
conduta;

Mais de 4 (quatro) vezes no mês sem a
caderneta/atrasos: Ensino Fundamental 1 -

será comunicado ao responsável através da
agenda escolar ou caderneta; Ensino
Fundamental 2 e Médio - o estudante só
entrará com a presença do responsável.

 

A caderneta é entregue no início das aulas ao
inspetor ou porteiro, que a devolverá no final
da última aula do dia.

 

No caso de perda, qualquer rasura, anotação
indevida e danificação da caderneta será
considerada falta, terá seu nome lançado na
ficha de conduta e torna necessária a
solicitação da 2ª via na secretaria, pagando a
taxa estipulada.

 

Na saída do colégio, quando solicitado, o
estudante deverá apresentá-la ao porteiro.

Como solicitar a 2ª via da
caderneta escolar? É necessário
realizar requerimento, via
secretaria ou secretaria virtual, e
o pagamento da taxa de
confecção de uma nova
caderneta.



ORIENTAÇÕES
DISCIPLINARES
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FREQUÊNCIA
A frequência, exigência fundamental do
processo educacional, é obrigatória nos
termos da Lei e do Regimento do colégio. A
frequência é verificada em todas as
disciplinas e atividades, sendo obrigatória a
presença mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) de todas as aulas dadas no ano letivo.

Parecer CNE/CEB n° 05/97. Com a
apresentação da documentação necessária
(atestado médico etc.) as faltas poderão ser
justificadas.

DISPENSAS
Somente é permitida a saída do estudante
fora do horário normal atendendo a motivo
justo e a pedido do responsável, feito por
escrito, na caderneta ou agenda escolar.
Casos especiais serão resolvidos pela Direção. 

 

É importante que as saídas ocorram apenas
em casos de extrema necessidade.

 

O estudante que sair antes da hora devida,

sem autorização, será suspenso das atividades
escolares do dia seguinte.

 

Poderá haver antecipação do horário de saída
se o aluno estiver com problema de saúde.

Neste caso, será feito contato com o
responsável, solicitando providências e/ou
comunicando o fato e a sua liberação das
demais aulas.

 

Caso o estudante permaneça fora de sala no
horário de aula, sem autorização, será
suspenso das atividades escolares.

BOLETIM ESCOLAR

O Boletim Escolar é o instrumento que retrata
a avaliação do rendimento escolar do
estudante, além de substituir a caderneta
quanto à discriminação de faltas em cada
disciplina e/ou atividade curricular.
 

O Boletim Escolar poderá ser acessado
através da secretaria virtual ou se for preciso
documento impresso, será necessário solicitar,
via requerimento, à secretaria.

NÃO É PERMITIDO

Arrecadar dinheiro, passar rifas, vender
livros ou quaisquer outros produtos;

Afixar cartazes ou faixas, imprimir ou
distribuir jornais e propagandas;

Permanecer em sala de aula durante o
recreio. Circunstâncias especiais deverão
ser autorizadas a critério da Coordenação;

Realizar qualquer atividade que envolva o
colégio, mesmo aquelas programadas
pelos estudantes, pais ou responsáveis;

Usar “liquid paper” e fumar no colégio;

Levar comida, bebida ou chiclete para a
sala de aula, escadas e corredores;

Utilizar boné e aparelhos eletrônicos dentro
de sala de aula;

Utilizar aparelho eletrônico durante as
avaliações.

 

A desobediência a qualquer norma citada
anteriormente sujeita o estudante à sanção
disciplinar.

O uso de aparelho eletrônico durante as atividades, sem a
permissão do professor, poderá acarretar na retenção do
mesmo, sendo devolvido no final do horário e registrada a
ocorrência. O uso de aparelho eletrônico durante as
avaliações, implicará nota 0 (zero).
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1ª à 3ª séries
camisa/camiseta do colégio
calça jeans tradicional, na cor azul ou preta,

ou calça comprida do colégio
 

Educação Física
camisa/camiseta do colégio
calça comprida ou bermuda do colégio

UNIFORME ESCOLAR
O uso do uniforme escolar, para todos os
estudantes, do ensino fundamental ao médio,

é obrigatório, desde o primeiro dia de aula,

não somente para a frequência às aulas nos
seus horários normais, mas também para a
participação em qualquer atividade
pedagógica nas dependências do colégio
(simulados, aulas extras, etc.) e fora do colégio
(passeios, visitas à universidades etc.).

ENSINO FUNDAMENTAL

1º ao 5º anos
camisa/camiseta do colégio
calça comprida,   bermuda ou short saia do
colégio
 

6º ao 9º anos
camisa/camiseta do colégio
calça jeans tradicional, na cor azul ou preta,

ou calça comprida do colégio
 

Recreação/Educação Física
camisa/camiseta do colégio
calça comprida,   bermuda, short saia do
colégio

ENSINO MÉDIO

ALGUMAS OBSERVAÇÕES:
O aluno que não se apresentar
devidamente uniformizado, não poderá
assistir às aulas daquele dia, na qual será
advertido e não será permitida a
permanência do aluno no colégio sem a
devida autorização do responsável;
Agasalho do colégio ou agasalhos e casacos
com abertura na frente;

Não será permitido o uso de agasalhos e
casacos de times de futebol, de outros
colégios e/ou similares;

O uso de tênis com rodinha, pisca-pisca,

sandálias, chinelos, tamancos, bonés,

“correntes” e outros acessórios similares não
são permitidos com o uso dos uniformes.

Caso haja extrema necessidade, o
responsável deverá solicitar autorização por
escrito;

Tênis fechado com meia. Sugerimos a
utilização de tênis preto ou branco e meia
branca;

As camisas ou camisetas com o logotipo do
colégio não podem ser cortadas ou
pichadas;

O uniforme deverá ser marcado com nome
e turma do aluno.

VALORES (R$)

BERMUDA

CALÇA

CAMISA

REGATA

CASACO

SHORT-SAIA

49,00

75,00

44,00

44,00

74,00

42,00

Os valores também estão disponíveis em
nossa loja virtual e na secretaria do colégio.

ORIENTAÇÕES
DISCIPLINARES
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SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES
E OUVIDORIA

Reclamações, sugestões e ouvidoria, no que
diz respeito à organização ou atitude dos
setores, serviços, professores e colaboradores,

e atendimentos não atendidos na forma
adequada, deverão ser feitos pela secretaria
virtual/app ou através de nosso site para
facilitar a tomada de providências cabíveis.

ACHADOS E PERDIDOS
O estudante deve cuidar dos seus objetos
pessoais de valores, porque o colégio não se
responsabiliza pela perda ou extravio dos
mesmos nas suas dependências. No caso de
perda, o estudante poderá verificar no
achados e perdidos, localizado na secretaria.

Os objetos achados e não retirados no prazo
de 30 (trinta) dias poderão ser doados.

DIVULGAÇÃO DE DADOS
A Direção do colégio não autoriza ninguém a
fornecer dados pessoais, como telefone,

endereço etc de estudantes, professores ou
colaboradores.

RELACIONAMENTOS
O colégio visa um relacionamento amplo e
harmonioso entre os estudantes. Solicita,

porém, que sejam evitadas manifestações
ostensivas de namoro que possam se tornar
constrangedoras aos outros, tanto dentro
quanto nas imediações do colégio.

TRANSPORTE ESCOLAR

O colégio não oferece serviço de transporte
escolar nem se responsabiliza pelos que a
realizam nem por como a realizam.

MATERIAL ESCOLAR

As relações de: material escolar, papelaria e
de livros paradidáticos poderão ser obtidos na
secretaria do colégio ou pela secretaria virtual.
 

A aquisição do material escolar (livros)
somente poderá ser realizada no colégio e
deverá ser feita no ato da matrícula pelo
responsável financeiro.  Já os livros
paradidáticos, poderão ser adquiridos no
colégio ou em qualquer livraria.

 

Solicitamos que os  livros paradidáticos sejam
adquiridos antecipadamente, para que os
alunos possam realizar as respectivas
avaliações. A leitura é obrigatória.

 

É imprescindível portar o material escolar em
ordem para um bom acompanhamento das
aulas e de extrema importância que todo o
material do aluno contenha nome, ano/série e
turma.

 

O material escolar não faz parte da anuidade
escolar e é de uso individual e obrigatório,

sendo proibida a sua reprodução sem a prévia
autorização do Colégio. Em caso de
reprodução indevida, este será apreendido e
tomaremos as devidas providências que se
fizerem necessárias. Os livros serão entregues
aos alunos durante o ano letivo.
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ATIVIDADES DE CASA E
DE AULA

Deverão ser feitas e apresentadas nas datas
pedidas pelos professores;

Aos responsáveis, solicitamos atenção
especial no acompanhamento das
tarefas/atividades;

Faremos isso através de uma ficha de
conduta que poderá ser solicitada na
secretaria sempre que desejar, sem ônus,

ou acessar pela secretaria virtual;
Verifique se o estudante tem horário e local
certo para estudar. Procure conciliar o
horário de estudar, com o de brincar,
dormir, assistir televisão, entre outros;

As atividades de casa são de competência
dos estudantes que devem fazê-las sob
supervisão dos responsáveis. É importante
que verifiquem todos os dias se existem
trabalhos para serem feitos, através da
secretaria virtual, cadernos e/ou livros;

As atividades de aula são de competência
do colégio em fiscalizar se estão sendo
realizadas em sala de aula.

A perda de qualquer material nas
dependências do colégio implica em
responsabilidade do portador. Nossos
colaboradores estão orientados para que todo
o material esquecido nas dependências do
colégio, sejam encaminhados ao setor de
achados e perdidos.

 

No caso de extravio do material didático,

deverá ser solicitada sua reposição mediante
pagamento da taxa correspondente.

 

Maiores informações sobre a metodologia e o
sistema de ensino, acesse o nosso site.

DEMAIS INFORMAÇÕES

Nos horários de entrada e saída dos
estudantes, não será permitida a entrada
de responsáveis para falar com professores,

dar recados ou mesmo levar o estudante
até a sala de aula.

Sempre que o responsável necessitar falar
com o professor ou com a Direção do
colégio, deverá entrar em contato com a
secretaria para marcar um horário ou
solicitá-lo pela caderneta ou agenda
escolar ou pelo fale conosco em nosso site.

Toda saída fora do horário ou mudança de
portador, deverá ser comunicada ao
colégio, por escrito na caderneta e
entregue à Coordenação/Direção.

De acordo com o artigo 15 da Deliberação
n° 253/2000, co CEE/RJ, a matrícula de
aluno transferido só se concretiza com a
apresentação da documentação (Histórico
Escolar).   O colégio de destino não pode
permitir a permanência de estudantes não
matriculados por período superior a 45
dias. O estudante terá o prazo de 45 dias, a
serem contados a partir da data de
matrícula para apresentação do Histórico
Escolar.

É DE COMPETÊNCIA DO RESPONSÁVEL:

O controle de comparecimento do
estudante às aulas, rigorosamente dentro
do horário, devidamente uniformizado,

trazendo o material escolar conforme
horário.

Justificar as faltas do estudante.

Comunicar à secretaria do colégio, em
formulário próprio, possíveis mudanças de
residência, telefone e cancelamento de
matrícula.

ORIENTAÇÕES
DISCIPLINARES
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Procurar manter-se a par de todas as
comunicações enviadas por e-mail ou
circular impressa e comparecer ao colégio
sempre que solicitado.

 

É imprescindível que o responsável venha
buscar o estudante pontualmente no horário
de saída do mesmo. A permanência do
colaborador após seu horário de trabalho,

aguardando o atraso do responsável para
buscar o estudante será da responsabilidade
financeira do responsável.
 

Não será permitida a entrada de
responsáveis no horário do recreio (manhã
e tarde), por motivos de segurança dos
alunos.



COORDENAÇÃO
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CONTEÚDO
AVISO AOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS

ATENDIMENTO PEDAGÓGICO

REUNIÃO DE PAIS

AVALIAÇÕES

TESTES E SIMULADOS

2ª CHAMADA

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES

INSTRUÇÕES DAS AVALIAÇÕES

CRITÉRIO DAS AVALIAÇÕES

REVISÃO DA APRENDIZAGEM

BIBLIOTECA E SALA DE ESTUDO

EDUCAÇÃO FÍSICA E RECREAÇÃO

ATIVIDADES EXTRAS

RECUPERAÇÃO E DEPENDÊNCIA

CALENDÁRIO DE RECUPERAÇÃO

CALENDÁRIO ACADÊMICO ANUAL



AVISO AOS
ALUNOS E

RESPONSÁVEIS

COLÉGIO
AMÉRICO
DE
OLIVEIRA

O Colégio Américo de Oliveira tem imensa satisfação em ser uma Instituição de
Ensino voltada exclusivamente para a educação e formação do jovem estudante , e
prazeroso para os profissionais que aqui estão , fazendo de tudo para ajudar no
crescimento de cada um . Entretanto , para que façamos o que nos propomos ,

precisamos da colaboração de vocês , alunos .

 

A participação nas aulas é fundamental para o processo ensino-aprendizagem . Não
fiquem acanhados ou com vergonha de perguntar . Analisem que ninguém sabe tudo .

Quem é que nasceu sabendo? Qual ser humano é detentor de todas as verdades? Só
podemos ajudá-los mediante o conhecimento das dificuldades . Por isso , não levem
dúvidas para casa . Tirem-nas com os professores . Com certeza suas dificuldades
também são as de outros .

 

Nossos professores foram selecionados e treinados para ministrarem aulas com alta
qualidade . As tarefas de aula quanto as de casa não são castigos , e sim o momento
que o estudante terá para descobrir suas dificuldades . Não deixe de fazê-las . O
Colégio Américo de Oliveira é um colégio para estudantes que querem estudar . A
aprovação é a conclusão satisfatória de um trabalho conjunto da família , colégio e
principalmente do estudante . Respeitem os colegas , professores e demais
colaboradores aplicando a educação e disciplina que os responsáveis tanto prezam . 

 

Valorizem o pagamento da mensalidade que os responsáveis fazem com sacrifício .

Vamos nos conscientizar que a aprovação tem início no primeiro dia de aula , e não
somente na recuperação .

 

Certamente , a relação família e escola será efetivada com o comparecimento do
responsável às reuniões , com o acompanhamento do comportamento de seu filho
através da retirada de ficha de conduta regularmente e acompanhamento do
rendimento escolar através do nosso portal .
 

Teremos o prazer em atendê-los.

WWW.COLEGIOAMERICODEOLIVEIRA.COM.BR
FACEBOOK/INSTAGRAM - @AMERICODEOLIVEIRAOFICIAL

ATENCIOSAMENTE,
DIREÇÃO PEDAGÓGICA



ATENDIMENTO
PEDAGÓGICO

Uma organização inovadora, aberta e
eficiente;

Um projeto pedagógico participativo;

Um corpo docente bem preparado e em
constante aprimoramento;

Uma relação efetiva entre professores e
estudantes que proporcione aulas
dinâmicas e motivadoras.

O colégio pratica coaching educacional e
pedagógico, com o objetivo de aperfeiçoar
ainda mais a prestação dos seus serviços
educacionais, através da implantação de um
modelo composto por várias ações que
proporcionem para a instituição:

 

Acreditamos que a família e o colégio formam
uma equipe que seguem os mesmos
princípios e critérios, bem como a mesma
direção na criação de condições ideais para
que ocorra uma aprendizagem efetiva e
consistente.

 

Desta forma é imprescindível que todos
participem desta empreitada e cumpram as
normas apresentadas neste informativo e na
reunião de início de ano, como o respeito aos
horários de entrada, a utilização do uniforme
e o comparecimento às reuniões.

 

Para que a equipe diretiva (direção,

coordenação e orientação) possa participar
ativamente das atividades de aprimoramento,

em busca de uma educação de qualidade,

sugerimos que os pedidos de reuniões e
conversas sejam marcados ou agendados.

 

Os serviços de Coordenação Pedagógica e de
Orientação Educacional (SOE) atuam,

decisivamente, no sentido de integrar o
estudante no ambiente do colégio.

 

O estudante pode procurar esses serviços
sempre que achar necessário. No horário de
aula, deverá fazê-lo através da secretaria,  que
providenciará o seu encaminhamento.

A Coordenação Pedagógica, a Orientação
Educacional ou a Direção podem solicitar o
comparecimento do estudante em horário de
aula, quando se fizer necessário.

 

Os pais e responsáveis podem recorrer à
Coordenação Pedagógica e ao SOE durante o
horário escolar, pessoalmente, ou por
telefone, sempre que dificuldades impeçam
ou dificultem o ajustamento intelectual,
emocional ou disciplinar do estudante,

interferindo no seu rendimento escolar e na
sua formação.

 

As trocas de informações, acompanhamentos
do desempenho na aprendizagem e
esclarecimentos que possam contribuir para o
desenvolvimento educacional do estudante
poderão ser feitos através de solicitação do
professor, coordenação e/ou Orientação
Educacional.
 

Para um atendimento personalizado, é
necessário o agendamento.

Os agendamentos deverão ser
feitos através da secretaria
virtual/app > atendimentos >
agendamento de atendimento.
 
Não garantimos atendimento
sem agendamento. Os horários
poderão   sofrer alterações se
aviso prévio.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

3ª feiras

5ª feiras

6ª feiras

10h às 12h | 13h30 às 15h

10h às 12h | 13h30 às 15h

10h às 12h | 13h30 às 15h

DIAS DA
SEMANA HORÁRIOS

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA
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REUNIÃO DE PAIS

Conhecer o colégio a fundo;

Acompanhar o aprendizado;

Esclarecer dúvidas de interesse geral;
Conhecer seu filho sob outros pontos de
vista;

Firmar parceria com o colégio.

Ao iniciarmos o ano escolar,
disponibilizaremos informações
complementares a este informativo, entregue
no ato da matrícula para o ano letivo
respectivo.

 

Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases-Lei
9.39496) “A educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana...”.

 

Ao nascer, a criança tem os primeiros
contatos com sua família, mas sabemos que
não é o único contexto em que ela tenha
oportunidade de ter experiências e ampliar
seu repertório como sujeito de aprendizagem
e desenvolvimento.

 

O colégio tem sua parcela de contribuição no
desenvolvimento deste indivíduo,

especificamente na aquisição do saber,
organizado em suas distintas áreas de
conhecimento.

 

As escolas brasileiras possuem características
similares quando o assunto é reunião de pais,

isso porque todas realizam esse
procedimento. As reuniões acontecem em
geral em determinados períodos do ano.

 

Listamos abaixo objetivos que transversalizam
as reuniões de pais e responsáveis:

 

No Colégio Américo de Oliveira, realizamos 2
(dois) tipos de reuniões: a reunião semestral,
onde todos os pais e responsáveis são
convidados a participarem de reuniões
coletivas de acordo com o calendário por

turmas; e a reunião de convocação, onde os
pais e responsáveis são convocados, pela
Coordenação Pedagógica ou SOE mediante
baixo rendimento ou condutas inadequadas
do aluno.

Nota: As reuniões de Conselho de Classe serão
realizadas durante o ano letivo ou por
convocação da Direção. Nos dias e horários
indicados, as aulas poderão ser suspensas
para os estudantes das respectivas turmas. O
Conselho de Classe é uma reunião formada
por todos os professores da turma,

Coordenação de Segmento, Orientação
Educacional e/ou Direção, com fins de avaliar
o processo de aprendizagem e disciplinar dos
estudantes de cada turma, de forma global e
individual.

Os dias e horários das reuniões
serão divulgadas na secretaria, e-
mail, redes sociais, secretaria
virtual/app ou em outros meios
disponíveis.
 
Se houver necessidade, por parte
da Direção, poderão ser
marcadas novas reuniões.
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AVALIAÇÕES

Do 1° ao 5° anos, em 9 (nove) períodos, ou
seja, provas mensais e recuperação;

Do 6° ao 9° anos e da 1ª à 3ª séries, em 5
(cinco) períodos, ou seja, provas por etapas
e recuperação.

A avaliação do aproveitamento de cada
estudante é um processo contínuo e global,
que leva em consideração os aspectos
formativos e informativos e a apuração da
assiduidade.

 

O ano letivo no Colégio Américo de Oliveira
está dividido da seguinte forma:

 

Para as avaliações realizadas durante o ano
letivo, no aspecto quantitativo, será adotado
para os ensinos fundamental e médio, a
seguinte distribuição de avaliações, testes,

simulados, atividades etc.

O resultado dos alunos,
estará disponível na
secretaria virtual/app,
acessando acadêmico >
notas parciais.

CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES

O conteúdo das avaliações do
1° ao 5° anos será divulgado
durante o ano letivo, na
agenda virtual, agenda escolar
ou por qualquer outro meio
utilizado pelo colégio.

1º AO 5º ANOS

6º AO 9º ANOS / 1ª À 3ª SÉRIES

TESTES E SIMULADOS

Os testes serão aplicados nos períodos pré-

estabelecidos, pela Direção, durante o tempo
das aulas. Os dias dos testes, por disciplina,

serão divulgados posteriormente na secretaria
virtual, comunicados, e-mail, redes sociais
e/ou na secretaria. 

 

Já os simulados, serão realizados aos
sábados, de 7h às 12h, e contemplará todas as
disciplinas, divididos por   áreas de
conhecimento, que são: Ciências da Natureza,

Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e
Matemática.

 

Os testes e simulados acontecem
intermitentemente com as avaliações, com
isso, o conteúdo cobrado nos testes e
simulados será de, aproximadamente, 50% do
conteúdo da sua respectiva etapa.

 

Os testes e simulados não possuem 2ª
chamada. Em caso de falta, com justificativa
e comprovação, a nota que o aluno obtiver na
avaliação, será repetida na nota do teste de
sua respectiva disciplina. No caso do
simulado, não haverá possibilidade de
reposição da nota. Em caso de falta, sem
justificativa e comprovação, implica nota 0,0
(zero).

volume 1 (1ª etapa)

volume 2 (2ª etapa)

volume 3 (3ª etapa)

volume 4 (4ª etapa)

todos os volumes

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇÕES

P1 e P2

P3 e P4

P5 e P6

P7 e P8

Recuperação

volume 1 (1ª etapa)

volume 2 (2ª etapa)

volume 3 (3ª etapa)

volume 4 (4ª etapa)

todos os volumes

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇÕES

AV1

AV2

AV3

AV4

Recuperação
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INSTRUÇÕES DAS
AVALIAÇÕES
Leia as instruções das folhas de avaliação,

teste, simulado etc.   e de respostas antes
de começar;
Utilizar caneta esferográfica preta nas
folhas de respostas;

Não rasurar, desenhar e pintar a folha de
respostas. No caso de rasuras ou
descumprimento dessas instruções, a folha
de respostas pode não ser corrigida ou
corrigida de forma incorreta/parcial;
A correção da folha de respostas é feita
através de leitor digital;
Nas avaliações que possuam questões
discursivas e cálculos, os mesmos deverão
ser passados para a folha de respostas;

A folha de respostas é única. Com isso,

cuidado ao preencher. Faça o
preenchimento com cuidado e atenção;

Proibido o uso de smartphones,

calculadoras ou qualquer objeto eletrônico.

Os mesmos deverão estar desligados
dentro da mochila;

Não utilize corretivos;

Verifique se todas as alternativas estão
marcadas corretamente;

Outras possíveis instruções adicionais
estarão disponíveis na secretaria virtual.

2ª CHAMADA
O aluno que faltar às provas,   deverá,

obrigatoriamente, fazer a 2ª chamada de cada
uma das provas perdidas.

 

A solicitação de 2ª chamada é automática, ou
seja, a falta do aluno é identificada e o
sistema gera, automaticamente, a 2ª
chamada e a cobrança da mesma.

 

Caso o aluno tenha faltado por problema de
saúde, é necessário que o responsável/aluno,

envie, o atestado médico, através do
app/secretaria virtual > atendimentos >

atestado médico/justificativa, para que a
cobrança seja abatida.

 

O prazo para a apresentação da justificativa é
de 48  (quarenta e oito) horas, isto é, 2 (dois)

dias após a realização da última prova.

 

O não cumprimento destas normas quanto
aos prazos e dias estabelecidos poderá
implicar a nota 0,0 (zero).

HORÁRIO DAS PROVAS

Do 1° ao 5° anos, das 12h às 12h50.

Do 6° ao 9° anos, os horários estarão
disponíveis na secretaria, secretaria virtual
e/ou no app, que poderão ocorrer das 11h às
12h40.

Da 1ª à 3ª séries, no turno da manhã, das
13h10 às 14h50 e no turno da tarde, das 11h
às 12h40.

 

O local da prova será divulgado
posteriormente na secretaria, secretaria
virtual e/ou no app.

Solicitamos aos responsáveis
um cuidado especial com os
dias e horários das avaliações
da 2ª chamada, sobretudo
porque não há 3ª chamada e
as mesmas não serão
antecipadas ou postergadas.

CALENDÁRIO DAS
AVALIAÇÕES

O calendário das avaliações, do 1º ao 9º anos e
1ª à 3ª séries, como provas,  testes, simulados e
2ª chamada, será divulgado em nosso site e
na secretaria virtual.
 

As datas e horários poderão sofrer
alterações. Nestes casos, as mudanças
serão informadas em nossos canais de
comunicação. O calendário é
complementar a este INFORMATIVO
ACADÊMICO.
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CRITÉRIO DAS AVALIAÇÕES

Durante cada período, as avaliações são realizadas de acordo com o calendário divulgado pela
Coordenação Pedagógica e que estão disponíveis neste informativo. 

 

A aprovação será concedida, desde que o estudante satisfaça aos critérios a seguir, de acordo
com seu respectivo ano/série. Lembrando que a média do colégio é 5,0 (cinco) pontos.

 

O estudante não atingindo os critérios de aprovação direta do colégio, deverá ir à recuperação, no
qual assistirá às aulas e fará uma nova avaliação, em que deverá atingir a média 5,0 (cinco). Caso
não atinja, o mesmo estará retido no ano. Antes da avaliação de recuperação, poderão ser
realizadas revisões das disciplinas.

DISTRIBUIÇÃO DAS AVALIAÇÕES

Avaliação (AV).....Peso 3
Serão elaboradas com questões objetivas e/ou discursivas, por disciplina, cujo valor atribuído é de
0 (zero) a 10 (dez) pontos.

 

Teste (T).....Peso 2
São compostos por questões objetivas e/ou discursivas, cujo valor atribuído é de 0 (zero) a 10 (dez)

pontos. Os testes são aplicados, do 6° ao 8° anos, a cada bimestre. Já no 9° ano,   os testes são
aplicados nos 1° e 4° bimestres. Na 1ª à 3ª séries, não teremos testes.

 

Atividade (A).....Peso 1
São tarefas acadêmicas individuais e/ou coletivas, internas ou externas, cujo valor atribuído é de 0
(zero) a 10 (dez) pontos, por disciplina, sendo até 2 (dois) pontos por frequência, pontualidade,

participação e disciplina em sala; e até 8 (oito) pontos por exercícios variados, trabalhos
individuais ou em grupo, tarefas especiais, pesquisas, atividades em classe e extra-classe, feiras,

palestras, participação em seminários e exposições que serão dadas durante o bimestre
correspondente. O valor final da atividade, por disciplina, do bimestre será feito através de média
entre todas as atividades aplicadas.

 

Simulado (S)

São elaborados com questões objetivas e/ou discursivas, por disciplina, cujo valor atribuído é de 0
(zero) a 2 (dois) pontos, por disciplina. Do 6° ao 8° anos, não teremos simulados. Já no 9° ano, os
simulados serão aplicados nos 2° e 3° bimestres. Na 1ª à 3ª séries, os simulados serão aplicados
nos 4 bimestres.

1º AO 5º ANOS

As avaliações mensais/bimestrais serão divididas da seguinte forma:

Avaliação (AV)
Serão elaboradas com questões objetivas e/ou discursivas, por disciplina, cujo valor atribuído é de
0 (zero) a 10 (dez) pontos.

6º AO 9º ANOS / 1ª À 3ª SÉRIES

COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA

PÁGINA |  28



REQUISITOS PARA APROVAÇÃO

Avaliações mensais, através de provas;

Atinja o total mínimo de 40 (quarenta) pontos nas 8 (oito) provas;

Tirar nota mínima de 5,0 (cinco) em todas as disciplinas, na P7 ou P8;

Os alunos terão até 2 (dois) tempos para a realização das provas;

Nos dias de prova (P1 a P7), haverá aula normal;
A prova P8 acontecerá nos 1° e 2° tempos de cada turno e não haverá aula.

Atinja o total mínimo de 20 (vinte) pontos nas 4 (quatro) médias bimestrais (MB);

Os alunos terão até: 3 (três) tempos para a realização das provas,   2 (dois) tempos para
realização dos testes e 5 (cinco) horas para a realização dos simulados;

Nos dias de prova (AV1 a AV3), os recreios serão unificados;

A avaliação AV4 acontecerá nos 3 (três) primeiros tempos de cada turno e não haverá aula;

As folhas de respostas da AV4 estarão disponíveis em até 2 (dois) dias úteis após a aplicação das
mesmas;

Reclamações e retificações de notas das avaliações, testes e simulados só poderão ser
solicitadas após a entrega das folhas de respostas e divulgação dos resultados e deverá ser feita
pela secretaria virtual/app > atendimentos > revisão de nota. O prazo para revisão será
divulgado na secretaria virtual, e-mail e/ou mídias sociais. Fique atento(a)!

1º AO 5º ANOS (ANOS INICIAIS)

6º AO 9º ANOS (ANOS FINAIS)

FÓRMULA
PARA

APROVAÇÃO
DIRETA

(1º ao 5º anos)

P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 = 40 ou mais pontos

CÁLCULO DA MÉDIA BIMESTRAL (MB)

FÓRMULA
PARA

APROVAÇÃO
DIRETA

(6º ao 9º anos)

MB1 + MB2 + MB3 + MB4 = 20 ou mais pontos

MB = [(AVALIAÇÃO x peso 3) + (TESTE x peso 2) + (ATIVIDADE x peso 1)] / 6

6º AO 8º ANOS (1º AO 4º BIMESTRES) / 9º ANO (1º E 4º BIMESTRES)

MB = [(AVALIAÇÃO x peso 3) + (ATIVIDADE x peso 1)] / 4 + SIMULADO

9º ANO (2º E 3º BIMESTRES)
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Atinja o total mínimo de 20 (vinte) pontos nas 4 (quatro) médias bimestrais (MB);

Os alunos terão até: 3 (três) tempos para a realização das provas,   2 (dois) tempos para
realização dos testes e 5 (cinco) horas para a realização dos simulados;

Nos dias de prova (AV1 a AV3), os recreios serão unificados;

A avaliação AV4 acontecerá nos 3 (três) primeiros tempos de cada turno e não haverá aula;

As folhas de respostas da AV4 estarão disponíveis em até 2 (dois) dias úteis após a aplicação das
mesmas;

Reclamações e retificações de notas das avaliações, testes e simulados só poderão ser
solicitadas após a entrega das folhas de respostas e divulgação dos resultados e deverá ser feita
pela secretaria virtual/app > atendimentos > revisão de nota.  O prazo para revisão será
divulgado na secretaria virtual, e-mail e/ou mídias sociais. Fique atento(a)!

1ª À 3ª SÉRIES

FÓRMULA
PARA

APROVAÇÃO
DIRETA

(1ª à 3ª séries)

MB1 + MB2 + MB3 + MB4 = 20 ou mais pontos

CÁLCULO DA MÉDIA BIMESTRAL (MB)

MB = [(AVALIAÇÃO x peso 3) + (ATIVIDADE x peso 1)] / 4 + SIMULADO

1ª À 3ª SÉRIES (1º AO 4º BIMESTRES)

COORDENAÇÃO
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REVISÃO DA
APRENDIZAGEM

O colégio poderá oferecer aulas de revisão,

orientação de estudo, monitoria, reforço
escolar e aprofundamento de estudos, em
disciplinas definidas, em horário
complementar ou regular, a ser organizado e
informado pela Coordenação Pedagógica. A
participação nessas atividades é de iniciativa
do estudante e poderá ser cobrado à parte.

 

Poderá ser disponibilizado, através da
secretaria virtual, um caderno de exercícios,

no qual os estudantes poderão se exercitar e
revisar as matérias. Os exercícios não serão
corrigidos. O gabarito das questões virá ao
final do caderno.

 

As dúvidas poderão ser tiradas na semana de
revisão ou nas aulas de nivelamento da
respectiva disciplina.

BIBLIOTECA E SALA DE
ESTUDO

O estudante poderá frequentar a biblioteca
para leitura, trabalhos, pesquisas etc., de 2ª a
6ª feiras, das 7h às 12h30 e das 13h30 às 18h. A
biblioteca fica localizada na sede.

EDUCAÇÃO FÍSICA

O esporte tem a importância dos benefícios
das saúdes física, mental, social, profissional e
de cidadania.

 

A regularidade na prática esportiva traz
grandes benefícios físicos e mentais,

proporcionando bem-estar, qualidade de vida
e melhores resultados a longo prazo na saúde
do praticante.

Serão ministradas aulas semanais de
Educação Física para todos os anos/séries.

 

O estudante que, em qualquer época do ano,

apresentar problema físico que o impeça de
participar das aulas, deverá trazer atestado
médico, especificando o motivo e/ou o código
da doença. O atestado médico não deverá ter
validade superior a 90 (noventa) dias.

ATIVIDADES EXTRAS

O colégio poderá disponibilizar atividades
extras   opcionais para os estudantes, em
horário especial, a partir do 1° ano do ensino
fundamental.
 

As atividades extras são elementos
importantes na formação integral do
estudante e devem ser encaradas com
vontade, responsabilidade e
comprometimento. A assiduidade e a
dedicação do estudante são fundamentais.

 

As inscrições poderão ser realizadas na
secretaria ou em nosso site. É necessária a
assinatura na ficha de inscrição para que o
estudante esteja apto a participar das aulas.

 

As atividades extras não fazem parte da
anuidade escolar. A relação das atividades
extras estão em nosso site.

PÁGINA |  31 COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA



RECUPERAÇÃO E
DEPENDÊNCIA

Os estudantes do 1° ao 5° anos poderão
ficar em até 3 (três) disciplinas para
recuperação. 

Os estudantes do 6° ao 9° anos poderão
ficar em até 5 (cinco) disciplinas para
recuperação e 3 (três) disciplinas para
dependência.

Os estudantes da 1ª à 3ª séries poderão
ficar em até 7 (sete) disciplinas para
recuperação   e 3 (três) disciplinas para
dependência.

Os estudantes do 6° ano em diante, que
ficarem no máximo em 3 (três) disciplinas
para recuperação, poderão fazer a
matrícula nas datas dos estudantes que
passaram com média (aprovados sem
recuperação).

Os estudantes do 6° ano em diante, que
ficarem em recuperação em 4 (quatro) ou
mais disciplinas, poderão fazer a matrícula
quando faltarem 3 (três) disciplinas para a
sua aprovação.

Todo estudante que faltar à última prova, ou
seja, P8 ou Av4, e estiver precisando de
pontos para atingir a média, poderá assistir à
recuperação até a realização da prova de 2ª
chamada. 

 

O horário de aula da recuperação será normal,
ou seja, o mesmo do quadro de horário de sua
respectiva turma, para que os estudantes
possam tirar suas dúvidas com os professores.

Horário especial para o Ensino Fundamental 1,
que será divulgado posteriormente.

 

A recuperação será feita conforme calendário
acadêmico informado neste informativo.

 

CALENDÁRIO DE
RECUPERAÇÃO

Os dias e horários das provas de
recuperação, por disciplina, serão
divulgados após o término das
avaliações regulares.

1º AO 5º ANOS

6º AO 9º ANOS

1ª À 3ª SÉRIES

14/12 a 16/12

ANO/SÉRIE PERÍODO HORÁRIO

14/12 a 16/12

14/12 a 16/12

7h às 11h

7h às 11h

7h às 11h

COORDENAÇÃO
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CALENDÁRIO
ACADÊMICO

ANO LETIVO DE 2020
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OUTUBRO10 NOVEMBRO11 DEZEMBRO12

JULHO07 AGOSTO08 SETEMBRO09

ABRIL04 MAIO05 JUNHO06

JANEIRO01 FEVEREIRO02 MARÇO03

PERÍODO DE
RECUPERAÇÃO

FERIADOS E PONTOS
FACULTATIVOS

INÍCIO E TÉRMINO
DAS AULAS

RECESSO
ESCOLAR

1B

2B

3B

4B

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

4º bimestre

SIGLA BIMESTRE PERÍODO DIAS

03/02 a 03/04

01/05 a 17/07

03/08 a 30/09

01/10 a 27/11

58
58
47
40



CALENDÁRIO
ACADÊMICO ANUAL

O colégio divulga o calendário base para o ano letivo em vigor, contendo as datas comemorativas
e seus principais eventos para que responsáveis e alunos consigam se programar, sem que haja
prejuízo acadêmico ao aluno.

 

Para fim de organização do calendário escolar, poderão ocorrer aulas extras aos sábados e/ou
durante a semana.

 

As datas/eventos poderão sofrer alterações por motivo de força maior ou por determinação
da Direção. Em caso de mudanças no calendário, as mesmas serão comunicadas em nosso
app/secretaria virtual. Outras atividades e eventos poderão ser inseridos em nosso
calendário acadêmico. SEMPRE ACOMPANHE A AGENDA VIRTUAL PELO APP/SECRETARIA
VIRTUAL.
 

O detalhamento do calendário de avaliações estará disponível no app/secretaria virtual e em
nosso site.

JANEIRO

DIA 1
Feriado (Confraternização universal/Ano novo)

FEVEREIRO

MARÇO
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DIA 20
Dia de São Sebastião

DIA 3
Início das aulas
 
DIA 24
Não haverá aula
 
DIA 25
Feriado (Carnaval)

DIA 26
Não haverá aula
 
DIA 27
Não haverá aula
 
DIA 28
Não haverá aula

DIA 1
Aniversário do RJ
 
DIA 8
Dia internacional da mulher
 
DIA 14
Aulão - Ensino Médio (1ª à 3ª séries)

DIA 21
Simulado 1
 
DIA 23
Início - Período de Teste 1 e P1
 
DIA 31
Término - Período de Teste 1 e P2

Esse calendário serve como base para os pais e alunos se programarem durante o ano, mas
poderá sofrer alterações. As alterações serão notificadas pelo app, redes sociais e/ou por e-mail.
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DIA 4
Aulão - Ensino Médio (1ª à 3ª séries)
 
DIA 5
Domingo de Ramos
 
DIA 6
Início - Período de 2ª chamada P1
 
DIA 10
Feriado (Paixão de Cristo)
 
DIA 11
Ponto facultativo
 
DIA 12
Feriado (Páscoa)

DIA 15
Término - Período de 2ª chamada P1
 
DIA 20
Ponto facultativo
 
DIA 21
Feriado (Tiradentes)
 
DIA 22
Início - Período de AV1 + P2
 
DIA 23
Feriado (São Jorge)

DIA 1
Feriado (Dia do Trabalho)
 
DIA 4
Término - Período de AV1 + P2
 
DIA 6
Início - Período de 2ª chamada AV1 + P2
 
DIA 8
Homenagem Dia das Mães (1º ao 5º anos)
 
DIA 9
Aulão - Ensino Médio (1ª à 3ª séries)

DIA 10
Dia das mães
 
DIA 14
Término - Período de 2ª chamada AV1 + P2
 
DIA 21
Início - Período de Teste 2 + P3
 
DIA 29
Término - Período de Teste 2 + P3
 
DIA 30
Simulado 2

DIA 2
Início - Período de 2ª chamada P3
 
DIA 10
Término - Período de 2ª chamada P3
 
DIA 11
Feriado (Corpus Christi)
 
DIA 12
Ponto facultativo

DIA 13
Ponto facultativo
 
DIA 20
Feira Pedagógica Multicultural
 
DIA 27
Aulão - Ensino Médio (1ª à 3ª séries)
 

Esse calendário serve como base para os pais e alunos se programarem durante o ano, mas
poderá sofrer alterações. As alterações serão notificadas pelo app, redes sociais e/ou por e-mail.
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DIA 2
Término - Recesso escolar
 
DIA 3
Início das aulas
Início - Período de 2ª chamada AV2 + P4
 
DIA 7
Homenagem Dia dos Pais (1º ao 5º anos)
 
DIA 8
Aulão - Ensino Médio (1ª à 3ª séries)
 
DIA 9
Dia dos pais

DIA 11
Término - Período de 2ª chamada AV2 + P4
 
DIA 15
Feira Pedagógica Multicultural
 
DIA 20
Início - Período de Teste 3 + P5
 
DIA 28
Término - Período de Teste 3 + P5
 
DIA 29
Simulado 3

DIA 1
Início - Período de 2ª chamada P5
 
DIA 7
Feriado (Independência do Brasil)
 
DIA 10
Término - Período de 2ª chamada P5
 
DIA 12
Festa da Primavera

DIA 19
Aulão - Ensino Médio (1ª à 3ª séries)
 
DIA 22
Início - Período de AV3 + P6
 
DIA 26
Aniversário do Colégio
 
DIA 30
Término - Período de AV3 + P6

DIA 4
Arraiá do Américo
 
DIA 9
Início - Período de AV2 + P4

DIA 17
Término - Período de AV2 + P4
Término das aulas
 
DIA 18
Início - Recesso escolar

JULHO

Esse calendário serve como base para os pais e alunos se programarem durante o ano, mas
poderá sofrer alterações. As alterações serão notificadas pelo app, redes sociais e/ou por e-mail.
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DIA 2
Feriado (Finados)
 
DIA 3
Início - Período de 2ª chamada P7
 
DIA 7
Feira Pedagógica Multicultural
 
DIA 11
Término - Período de 2ª chamada P7
 
DIA 15
Feriado (Proclamação da República)

DIA 18
Início - Período de AV4 + P8
 
DIA 20
Feriado (Consciência Negra)
 
DIA 21
Ponto facultativo
 
DIA 27
Término - Período de AV4 + P8
Término das aulas
 
DIA 30
Início - Período de 2ª chamada AV4 + P8
Início - Período de Recuperação (Aulas)

DIA 8
Término - Período de 2ª chamada AV4 + P8
 
DIA 11
Término - Período de Recuperação (Aulas)
 
DIA 12
Formatura

DIA 14
Início - Período de Recuperação (Provas)
 
DIA 16
Término - Período de Recuperação (Provas)
 
DIA 25
Feriado (Natal)

DIA 1
Início - Período de 2ª chamada AV3 + P6
 
DIA 3
Aulão - Ensino Médio (1ª à 3ª séries)
 
DIA 9
Término - Período de 2ª chamada AV3 + P6
 
DIA 12
Feriado (N. S. Aparecida)
 
DIA 15
Feriado (Dia dos Professores)

DIA 16
Ponto facultativo
 
DIA 17
Ponto facultativo
 
DIA 22
Início - Período de Teste 4 + P7
 
DIA 30
Término - Período de Teste 4 + P7
 
DIA 31
Simulado 4

OUTUBRO

Esse calendário serve como base para os pais e alunos se programarem durante o ano, mas
poderá sofrer alterações. As alterações serão notificadas pelo app, redes sociais e/ou por e-mail.
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DIREÇÃO
ADMINISTRATIVA

A Direção Administrativa incumbe
salvaguardar a filosofia educacional do
colégio através da vitalidade das instruções
internas que a fundamentam.

 

O diretor está à disposição todos os dias
úteis,   de 2ª a 6ª feiras, das 7h às 13h, salvo
exceções.

 

Sujeito às limitações de tempo, está sempre
pronto para qualquer diálogo ou serviço no
âmbito de sua missão de educador.

SECRETARIA E
TESOURARIA

A secretaria funciona diariamente, de 2ª a 6ª
feiras, das 7h às 16h30.

 

A tesouraria funciona diariamente, de 2ª a 6ª
feiras, das 8h às 13h e das 14h às 17h30.

Nos períodos de recesso escolar, o
expediente do colégio será
reduzido. Os horários serão
sempre divulgados em nossos
canais de comunicação.

SETORES E FUNÇÕES
Para melhorar e agilizar a comunicação e o
atendimento, segue o descritivo dos nossos
setores, seus responsáveis e algumas de suas
respectivas funções:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Colaborador(es): Gleicy / Ana Paula / Eveline
Principais atividades: transferências,

matrículas e rematrículas, informações gerais,

como mensalidades, cursos, atividades extras,

eventos, horários, aulas extras, requerimentos,

inscrições em eventos e passeios, atividades
extras, cursos, atendimento telefônico,

agendamentos de atendimento, emissão de
boletos etc.

SECRETARIA PEDAGÓGICA
Colaborador(es): Eliane
Principais atividades: atendimento
telefônico, arquivo dos estudantes,

documentos, declarações, histórico escolar
etc.

TESOURARIA
Colaborador(es): Sandra
Principais atividades: emissão de boletos,

atrasos, recebimento, notas fiscais, uniformes,

entrega de material didático etc.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Colaborador(es): Rozana (1° ao 5° anos),

Eliana (6° ao 9° anos e 1ª à 3ª séries)

Principais atividades: rendimento do
estudante, aprendizagem, disciplina,

calendário, avaliações, projetos, parcerias,

estagiários etc.

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Colaborador(es): Ana Lucena
Principais atividades: disciplina, saúde,

comportamento, aprendizagem, faltas e
atrasos de alunos, agendamentos com pais.

COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
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CONTRIBUIÇÕES
ESCOLARES

A anuidade escolar está dividida em 13 (treze)

frações. A primeira fração corresponde àquela
efetuada nos termos do contrato, que deverá
ser paga no ato da matrícula. O valor da
anuidade escolar para o ano vigente está
descriminado no contrato.

 

Os boletos poderão ser retirados na secretaria
virtual/app.

Fiquem atentos às instruções no
corpo do boleto.   Após 90
(noventa) dias de vencido, o título
fica sujeito a negativação e/ou
protesto junto aos órgãos de
proteção ao crédito, envio para a
assessoria de cobrança e
cobrança judicial, conforme a lei
vigente. 
 
O desconto concedido poderá ser
perdido imediatamente em caso
de inadimplência. Custas da
assessoria de cobrança e judiciais
serão repassadas ao cliente.

SEGURO ESCOLAR

Para tranquilidade dos responsáveis e um
melhor atendimento aos estudantes em
possíveis acidentes, o colégio mantém plano
de seguro de acidentes pessoais, em uma das
maiores seguradoras do mundo,   sem ônus
para os mesmos.

 

O Colégio poderá oferecer, outros tipos de
seguro escolar para os alunos e responsáveis,

de forma gratuita ou mediante contratação.

Verificar no ato da matrícula.

DESCONTOS E BOLSAS

O desconto não é universalizado. O colégio
conta com campanhas promocionais
pontuais para concessão de descontos e/ou
bolsas para nossos estudantes. Maiores
informações na secretaria ou em nossos
canais de comunicação.

 

O estudante que, no decorrer do ano letivo,

apresentar baixo rendimento escolar,
comportamento deficiente ou demonstrar
pouco interesse pela programação
educacional desenvolvida pelo colégio, a
critério da Direção, perde o direito a qualquer
desconto ou gratuidade.

REQUERIMENTOS

Isento de pagamento: histórico escolar,
revisão de nota, ficha de
conduta/ocorrência do aluno, certificado de
conclusão de curso.

É cobrado o valor de R$ 2,00: mapa de
notas.

É cobrado o valor de R$ 5,00: qualquer tipo
de declaração, boletim escolar (2ª via).

É cobrado o valor de R$ 10,00: 2ª chamada
de prova, por disciplina.

É cobrado o valor de R$ 12,00: caderneta
estudantil (2ª via).

É cobrado o valor de R$ 20,00: histórico
escolar (2ª via), certificado de conclusão de
curso (2ª via).

Os requerimentos poderão ser solicitados na
secretaria, secretaria virtual ou no app do
colégio, através do estudante ou do
responsável.
 

O prazo de entrega dos
documentos, em geral, são de 2
(dois) dias úteis. O pagamento
deverá ser efetuado no ato da
solicitação ou na retirada. O
prazo de entrega começa a
contar a partir do pagamento.
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AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL

Estamos sempre em busca de formas para
melhorar nossos serviços. E acreditamos que a
melhor maneira de fazer isso é ouvindo os
nossos clientes (responsáveis e alunos).

 

E para isso, disponibilizamos, durante o ano,

meios para que essa pesquisa seja feita,

através do nosso site, secretaria virtual e/ou
mídias sociais.

 

Ao responder, você estará nos ajudando no
processo de melhoria contínua. Não deixe de
participar.

PRÉ-MATRÍCULA
A pré-matrícula poderá ser feita a partir de
setembro, na secretaria ou no site do colégio.

A pré-matrícula e/ou o preenchimento do
“Requerimento de Matrícula” não é garantia
de efetivação da matrícula.

 

A matrícula somente será formalizada com a
aprovação da Direção e da assinatura do
responsável financeiro do(a) aluno e pelo(s)

responsável(is) do(a) aluno(a) e pela
Instituição de Ensino no Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais para o
ano letivo requerido, Contrato de
Fornecimento de Material Didático e o
pagamento da 1ª fração da anuidade.

RENOVAÇÃO E
MATRÍCULA

O colégio garante vaga para o ano seguinte a
todos os estudantes devidamente aprovados,

a não ser que o comportamento inadequado,

a inadimplência ou outros fatores, a critério
da Direção, inviabilizem sua continuação no
estabelecimento.

A matrícula poderá ser feita, de 2ª a 6ª, no
horário de funcionamento da secretaria. Após
a(s) data(s) de efetivação da matrícula, cessa o
compromisso do colégio em relação à reserva
da vaga, ficando a mesma disponível para
novos estudantes. Não serão aceitas
justificativas. O(s) dia(s) e horário(s) poderá(ão)

sofrer modificação(ões).

INFORMAÇÕES SOBRE A
RENOVAÇÃO

para os estudantes que não estão em
recuperação: 30/11/2020
para os estudantes que estão em
recuperação: a partir de 14/12/2020

Data de efetivação da renovação:

ENTREGA DO BOLETIM ESCOLAR
O boletim escolar final estará disponível para
retirada a partir do dia 30/11/2020.

DOCUMENTAÇÃO DA RENOVAÇÃO
Cópia simples do(a) aluno(a): Certidão de
Nascimento, CPF, RG, Comprovante de
Residência.

Original do(a) aluno(a): Boletim Escolar
final.
Cópia simples do responsável financeiro:

CPF, RG e Comprovante de Residência.

Qualificação do pai: CPF, RG, Comprovante
de Residência, Profissão, Telefone Celular e
E-mail.
Qualificação da mãe: CPF, RG,

Comprovante de Residência, Profissão,

Telefone Celular e E-mail.
 

Maiores informações em nosso site ou na
circular de renovação.

O Colégio Américo de Oliveira não
renovará a matrícula do
estudante nos seguintes casos:
por motivo de inadimplência; por
motivo de infringência das
normas disciplinares do colégio;
por motivo de divergências e
conflitos entre os responsáveis e o
colégio.

COORDENAÇÃO
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INFORMAÇÕES SOBRE A
MATRÍCULA

para estudantes novos: 01/10/2020
Data de efetivação da matrícula:

DOCUMENTAÇÃO DA MATRÍCULA

Cópia simples do(a) aluno(a): Certidão de
Nascimento, CPF, RG, Comprovante de
Residência.

Original do(a) aluno(a): 1 foto 3x4 (recente),

Declaração de Escolaridade (recente),

Histórico Escolar, Declaração de Quitação
das mensalidades do colégio anterior,
Atestado de Saúde/Médico, Grupo
Sanguíneo com fator RH (de acordo com a
lei estadual nº 6.683/2014).

Cópia simples do responsável financeiro:

CPF, RG e Comprovante de Residência.

Qualificação do pai: CPF, RG, Comprovante
de Residência, Profissão, Telefone Celular e
E-mail.
Qualificação da mãe: CPF, RG,

Comprovante de Residência, Profissão,

Telefone Celular e E-mail.
Outras exigências: Comprovação da
quitação ou pagamento da 1ª fração da
anuidade no ato da matrícula, Ficha de
Pré-matrícula ou Ficha de Requerimento
de Matrícula, Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais e em caso de pais
separados, deverá ser apresentada uma
cópia da comprovação da guarda do
menor. O Colégio Américo de Oliveira
poderá solicitar documentos adicionais
caso julgue necessário. 

 

Maiores informações em nosso site.

Para os estudantes do 1° ano do
ensino fundamental: Deverá
apresentar uma cópia da carteira
de vacinação e completar 6 (seis)
anos de idade até o dia 31/03 do
ano letivo a ser cursado.

Apresentação do histórico
escolar: De acordo com a
Deliberação nº 253/2000, Artigo 15
do Conselho Estadual de
Educação do Estado do Rio de
Janeiro, após 45 (quarenta e
cinco) dias da matrícula feita, a
mesma poderá ser cancelada por
documentação incompleta.

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
OU TRANSFERÊNCIA

O estudante que não desejar continuar no
colégio ou que for convidado a deixá-lo
deverá solicitar à secretaria o seu pedido de
transferência ou cancelamento de matrícula,

preenchendo o formulário próprio,

devidamente assinado pelo contratante ou
solicitar pela secretaria virtual ou pelo app.

 

Em virtude das várias exigências, a entrega da
documentação solicitada, ou seja, o histórico
escolar, somente será garantida 30 (trinta)

dias após o pedido. Não será dada urgência a
requerimento de última hora.

 

Maiores informações em nosso contrato de
prestação de serviços.
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AVENIDA ENGENHEIRO ASSIS RIBEIRO, 301 E 433
MARECHAL HERMES -  RJ -  21610-220
+55 21 2135-7343 / 21 97592-8500

FALECONOSCO@COLEGIOAMERICODEOLIVEIRA.COM.BR
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