
 
 
 

 
 

       ENSINO MÉDIO – Fevereiro 2014 

SRS. PAIS OU RESPONSÁVEIS: 
 
Com este Comunicado damos as boas vindas a todos os nossos alunos. Desejamos 
um ano de muito sucesso. 
Seguem abaixo algumas informações referentes ao funcionamento da escola e 
sugestões para a organização da vida escolar do aluno.  
 
ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS 
  
Horário de entrada: Manhã às 7h 00. 

• Em caso de atraso na 1ª aula, o aluno respeitará os seguintes horários para 
entrar na sala: Manhã às 7h50. 
• Para entrada após o inicio do período de aulas é necessário um comunicado 
dos Pais.  
Horário de saída: 12h15. 
• Os alunos não sairão da Escola sem autorização, portanto é importante que 
os Pais informem à Secretaria o nome do responsável por buscar o aluno, ou 
enviem autorização para liberá-lo.  
• Na semana de avaliação os alunos estarão liberados ao término das 
avaliações. Das 7h às 8h20 – 1ª avaliação, das 8h20 às 9h30 – estudo, das 
9h45 às 11h – 2ª avaliação. 
• Nos horários de intervalo não serão tolerados atrasos.  

 
 
CONTROLE DE PRESENÇA NAS AULAS  
 
A presença é verificada em todas as aulas.   
Lembramos que para aprovação é necessário apresentar no mínimo 75% de presença 
em cada disciplina.  
 
UNIFORME 
  
O uniforme é obrigatório a todos, inclusive nas aulas de Ed.Física. 
 
RENDIMENTO ESCOLAR  
 
Durante o ano letivo haverá 3 sínteses de avaliação de aproveitamento e  apuração 
da assiduidade.  
A média anual, sem a condição de recuperação final, é a média ponderada das notas 
obtidas pelo aluno. Para efeito de cálculo da média ponderada, cada síntese trimestral 
tem um peso:  
1º Trimestre – peso 1 (um)  
2º Trimestre – peso 2 (dois)  
3º Trimestre – peso 2 (dois)  
Para promoção, a média anual deverá ser igual ou superior a 5,0(cinco) pontos ou a 
soma igual ou superior a 25 ( vinte e cinco) pontos.  
 
PLANTÃO DE DÚVIDAS 
 

 



O plantão de dúvidas será realizado de acordo com o calendário abaixo, sempre no 
período da tarde: 
 
 
1º Trimestre:                         2º TRIMESTRE                        3º TRIMESTRE  
 
07/04 – Plantão 
Biologia ; 
08/04 – Plantão de 
Química; 
09/04 - Plantão de 
Português; 
10/04 – Plantão de 
Matemática; 
11/04 – Plantão de 
Física 
 

11/08 – Plantão 
Biologia ; 
12/08 – Plantão de 
Química; 
13/08 - Plantão de 
Português; 
14/08 – Plantão de 
Matemática; 
15/08 – Plantão de 
Física 

10/11 – Plantão 
Biologia ; 
11/11 – Plantão de 
Química; 
12/11 - Plantão de 
Português; 
13/11 – Plantão de 
Matemática; 
14/11 – Plantão de 
Física 

Plantões extras poderão der oferecidos caso sejam necessários segundo o professor e 
alunos. Alunos do primeiro ano após diagnóstico terão calendário específico de 
plantões em Matemática e Português.
 
PROVAS TRIMESTRAIS  
 
As provas Trimestrais serão realizadas de acordo com o calendário  entregue ao aluno 
mensalmente no informativo e afixado na sala de aula e disponível no site. Além das 
provas, a critério de cada professor, sua nota será composta também por trabalhos 
em grupo ou individual, avaliações mensais, pesquisas, tarefas, participação em 
classe, etc.  
Nas disciplinas de Artes, Espanhol e Inglês não haverá 2 provas trimestrais. Os alunos 
serão avaliados através de atividades desenvolvidas durante o Trimestre.  
Semanas de avaliações: 
1ª – de 10/03 à 14/03; 
2ª – de 14/04 à 23/04;simulado 24/04 
3ª – de 16/06 à 24/06;simulado 25 e 
26/06 

4ª – de 18/08 à 22/08;simulado 
antecipado junho 
5ª - de 29/09 à 03/10; 
6ª - de 17/11 à 25/11;simulado 26/11       

 
RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL  
 
O aluno que não atingir a média mínima de 5,0 (cinco) pontos deverá participar da 
recuperação trimestral. Período de recuperação: 
1º trimestre de 05/05 à 
09/05; 

2º trimestre de 01/09 à 
05/09; 

3º trimestre de 08/12 à 
12/12 

 
A MÉDIA MÁXIMA A SER ATINGIDA, APÓS A RECUPERAÇÃO É 5,0 (CINCO) PONTOS.  
As provas serão aplicadas no período contrário ao das aulas, nos dias previstos pelo 
Calendário.  
 
FALTA EM DIA DE PROVA - 2ª CHAMADA 
2ª CHAMADA 1º TRIMESTRE – 19/03 e 25/04 – TARDE 
2ª CHAMADA 2º TRIMESTRE – 27/06 e 26/08 – TARDE 
2ª CHAMADA 3º TRIMESTRE – 07/10 e 27/11 – TARDE 
 
Em caso de falta em prova:  

• O responsável deverá procurar a Secretaria, dentro do prazo máximo de 48 horas 
após a prova, para preencher o requerimento de prova substitutiva. 
• Entregar justificativa da falta. 
• Taxa de R$ 20,00 para provas trimestrais.  

Não haverá prova substitutiva de Recuperação. Neste caso, o aluno manterá a média 
da Avaliação Trimestral.  



 
RECUPERAÇÃO FINAL Conforme estabelece o nosso Regimento Escolar, a Recuperação Final 
realiza-se no final do ano letivo, em período previsto no Calendário Escolar, para os alunos que 
não atingiram 25 pontos em até 4 disciplinas.  Prevista para o período de 16/12 à 
19/12. 
 
TAREFAS ESCOLARES  
 
É importante que os Pais acompanhem as atividades  dos seus filhos, porém não as façam por 
eles.  
As dúvidas deverão ser sanadas em aula. A escola precisa acompanhar as dificuldades dos 
alunos e, também, torná-los mais independentes na resolução de seus problemas.  
 
ATENDIMENTO AOS PAIS  
 
Os Pais de alunos com aproveitamento inferior à média serão chamados individualmente ao 
final de cada trimestre pela equipe diretiva. 
Os assuntos de interesse geral serão discutidos em Reuniões de Pais realizadas pelos 
Orientadores de classe, conforme Calendário Escolar.  
Serão mantidos atendimentos constantes aos Pais e os que precisarem de qualquer orientação 
ou informação, deverão agendar horário pelo telefone 4446-6342.  
 
FORMATURA – 3º ANO  
 

Informamos aos Srs. Pais que a Escola é responsável apenas pela cerimônia de entrega dos 
certificados. Em reunião a ser agendada, conversaremos, sobre este assunto.  

EXCURSÕES PEDAGÓGICAS  
 

Durante o ano letivo serão organizadas algumas atividades deste tipo, conforme cronograma 
abaixo: 

1ºs anos: junho – Visita ao Parque Cientec em São Paulo; 

  

2ºs anos :  outubro – Visita Estação Juréia / Itatins( Vale do Ribeira); 

             Aguardando agendamento : Museu da Língua Portuguesa / Museu do Futebol / Museu 
da Resistência 

3º ano :Teatro – a partir de março  

                    -Assistir à montagens, no teatro de Jundiaí, de livros que fazem parte da 
literatura básica do programa ; 

    - Visita a feira de profissões – segundo semestre. 

    _ Visita a Unicamp – segundo semestre  

As autorizações serão encaminhadas aos Srs. Pais com antecedência e com todas as 
informações referentes ao trabalho pedagógico que será desenvolvido durante a atividade, 
buscando uma participação efetiva de todos os alunos.  

 
DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR  
  
Senhores pais, no caso de existir alguma pendência na entrega de documentos junto à 
secretaria, favor regularizar. 
 

EQUIPE DIRETIVA 

DIRETORA 
 Amália Zamarrenho Bruno 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 Neimar Albino Possebon 
SETOR DE PSICOLOGIA 
 

Katia C. Chechinato  Segre 
COORDENADOR DE EVENTOS 
 Marco Antonio Souza Pelliciari 



SECRETARIAS Ana Duarte, Crislaine e Hellen 

INSPETORES DE ALUNOS   Edivalda , Eliete  e Sonilda  

 
 

ESCOLAS PADRE ANCHIETA CAJAMAR 
ENSINO MÉDIO 

NORMAS DE CONVIVÊNCIA 2014 
 

 
 
1. Ser pontual e assíduo; 

 
2. Comparecer ás aulas com o uniforme completo; 
 
3. O aluno só será dispensado mediante apresentação de autorização dos pais e com justificativa 

relevante no intervalo de aulas; 
 
4. Respeitar os colegas, professores e todos os funcionários da escola; 
 
5. Cuidar do material adotado e trazê-los de acordo com o horário das aulas; 
 
6. Respeitar e preservar os espaços físicos e os materiais pertencentes à escola; 
 
7. Proibido Fumar, conforme legislação, nas dependências da escola, bem como não fazer uso de 

objetos não pertinentes às aulas, tais como:  celulares, leptop, câmeras fotográficas e de 
filmagem , ente outros; 

 
8. Apresentar os trabalhos de acordo com as orientações dos professores; 
 
9. Ausentar-se da sala de aula, somente com a permissão do professor; 
 
10. Obedecer as normas estabelecidas pelo código disciplinar da escola e as determinações 

superiores; 
11. Cumprir o regimento escolar. 

  
 
 
                                                                                                                  
 
                                                                                                    Equipe diretiva 
                                                                                                                            
 


