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A história do Colégio Arnaldo inicia-se antes mesmo de sua existência. Padre Arnaldo 

Janssen, de uma família numerosa, simples e pobre, nasceu aos 5 de novembro de 

1837, em Goch, na Holanda. Em 1875, ao seu redor agregou-se um grupo de jovens 

que, como ele, sentiu-se entusiasmado pelo reino de Deus. O grupo cresceu; o ideal 

amadureceu e começou a dar frutos. 

Os primeiros religiosos chegaram ao Brasil em 1895 para exercer o apostolado 

missionário no estado do Espírito Santo. Em Belo Horizonte – MG, os Missionários do 

Verbo Divino iniciaram seu apostolado em 1908, ao assumir o capelário da Santa Casa 

de Misericórdia. Posteriormente, fundaram diversas escolas, dentre elas, os Colégios 

Arnaldo, em 1912, e Arnaldinum São José, em 1968, que, a partir de 2008, passou a ser 

denominado Colégio Arnaldo – Unidade Anchieta. Atualmente, a Congregação mantém 

atividades em Paróquias e Colégios em diversos estados do Brasil. 

O Colégio Arnaldo é uma Instituição educacional que centra sua proposta pedagógica 

nas formações científica, humana e cristã, com o apoio de uma estrutura organizacional 

integrada e coerente com seus propósitos educacionais e com as finalidades da 

Educação Básica. Essa formação integral define o processo dinâmico de ensino / 

aprendizagem, em que a comunidade educacional desenvolve a prática das habilidades 

cognitivas, socioemocionais e operativas. 

Portanto, cabe à escola a garantia de prática de todo currículo, para a formação de 

cidadãos conscientes, esclarecidos, críticos e coesos, capazes de integrar-se ativamente 

em sua comunidade, e empáticos, preparados para ajudar seu próximo. 

Entre as atividades curriculares destacam-se a prática esportiva, com os times de 

competição do Colégio Arnaldo, a formação humana, religiosa e dialogal, por meio dos 

projetos missionários, catequéticos e espirituais do serviço de Educação Religiosa – 

SER, além dos diversos projetos em cada segmento. 

Sendo uma escola alinhada com as demandas de formação dos alunos que são 

necessárias na sociedade atual, passamos a oferecer, a partir de 2020, aulas de 

pensamento computacional – Aprendizagem Maker, e o Programa de Educação 

Bilíngue, dentro da matriz curricular. Após 108 anos de existência prodigiosa, o Colégio 

Arnaldo se reinventa em consonância com as inovações que desafiam a todos e exigem, 

cada vez mais, o desenvolvimento de novas habilidades e competências.  

PROPOSTA PEDAGÓGICA
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Secretaria/Tesouraria 

Horário de funcionamento: das 7h às 21h  

 
Portaria principal - Praça João Pessoa, 200 

Horário de funcionamento: das 8h às 22h = Entrada e saída de visitantes. 

 

Portaria da Av. Carandaí  
Horário de funcionamento: das 6h30 às 13h50 / das 18h às 22h = Entrada e saída do 

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 

 

Portaria da Rua Ceará  

Entrada e saída da Educação Infantil e do Ensino Fundamental  – Anos Iniciais 

(1º ao 5º Ano) .. 

Horário de funcionamento da portaria: Das 12h40 às 13h30 / Das 17h30 às 19h  

 Horário de saída da Educação Infantil = 17h30. 

 Horário de saída do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) = 18h20. 
 

 

IMPORTANTE: 

 Todos os alunos que utilizam as vans de transporte escolar devem entrar e sair do 
colégio pelo portão da Av. Carandaí, exclusivo para esse fim. 

 Solicitamos que os horários de entrada e saída dos alunos sejam rigorosamente 
cumpridos pelos pais.   

  A tolerância para atraso é de 05 minutos.  
 Será cobrada taxa de extrapolação caso o aluno fique na escola após o horário 

das aulas, a cada 30 minutos de permanência. 
  

HORÁRIO DE EXPEDIENTE/ ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS



LISTA CONTATOS

RAMAL/

CELULAR

3524-5133

993911200

Assistente Pedagógica Ana Paula assistentepedagogica@instituicoesarnaldo.com.br

 

99391-1188

Relacionamento /CRAF Angélica centralderelacionamento2@colegioarnaldo.com.br

Setor de Esportes Gracielle esportes@colegioarnaldo.com.br

Coordenação EF – 

Anos finais e Ensino Médio
coordenação_emf@colegioarnaldo.com.br

Coo rdenação Infantil 
 

Rosimeire coordenacaopedagogia2@colegioarnaldo.com.br

 

Marcelo

  

Portaria Rua Ceará 3524-5104

Recepção (Av. Brasil) Jaime 3524-5101 portaria@instituicoesarnaldo.com.br

Secretaria Acadêmica Sandra 3524-5107 secretaria@colegioarnaldo.com.br

Secretária Direção Elisa 3524-5114 secdirecao@instituicoesarnaldo.com.br

SER / Pastoral Renato 3524-5142 ser@colegioarnaldo.com.br 

3524-5182 

3524-5128
99354-0325

 3524-5108
orientacao1@colegioarnaldo.com.br 

9391-1112

Supervisão do Integral Denize 3524-5134 escolaintegral@colegioarnaldo.com.br

Serviço Social 

Instituições Arnaldo
Tereza / Joanita

asocial@colegioarnaldo.com.br

asocial2@instituicoesarnaldo.com.br

Comunicação Carla comunicacao@colegioarnaldo.com.br

Apoio Pedagógico Infantil e EF -

Anos iniciais
William apfuncionarios2@colegioarnaldo.com.br

Biblioteca Daniela

SETOR COLABORADOR E-MAIL

Cássio Lima

Maju Almeida
(1º ao 5º ano do Ens. Fund. anos iniciais)

orientacao2@colegioarnaldo.com.br
Serviço de Orientação Educacional  3524 - 5158

3524-5113

3524-5112

3524-5165

3524-5162

3524-5144

3524-5127

3524-5191

3524-5145

3524-5133DanielleCoordenação Fund. – Anos iniciais coordsegmento1@colegioarnaldo.com.br

Renata Vaz

biblioteca@instituicoesarnaldo.com.br

3524-5179

3524-5121

apfuncionarios@colegioarnaldo.com.brApoio Pedagógico - Anos Finais e Médio

Disciplinários Anos Finais e Médio diciplinarios@colegioarnaldo.com.br

Serviço de Orientação 
Educacional - EF Anos Finais e EM



JANEIRO
4/1 a 15/1 = Aulas 3ª série
10/1 a 22/12 = Ações – Semana ENEM

FEVEREIRO
1/2 = Dia de Formação
2/2 = Início da 1ª Etapa
2/2 = Hora Cívica – Início do ano letivo – SOE e SER
3/2= Celebração Eucarística de abertura do ano
9/2 = Reunião de pais – 6º ano – Ensino Fundamental Anos Finais às 18h40
9/2 = Reunião de pais – 7º ano e 8º ano – Ensino Fundamental Anos Finais às 20h
10/2 = Reunião de pais – 1ª Série – Ensino Médio às 20h
10/2 = Reunião de pais – 9º ano – Ensino Fundamental Anos Finais às 18h40
11/2 = Simulado Poliedro – Avaliação Diagnóstica 3ª série EM
11/2 = Reunião de Pais 2ª série – 18h40
11/2 = Reunião de Pais 3ª série– 18h40
15 a 17/2 = Carnaval
17/2 = Calourada recepção dos novos alunos
22/2 – Avaliação de Sondagem Poliedro EF Anos Finais e EM
23/2 = 1º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª série EM
27/2 = 1º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série E

MARÇO
1/3 = Celebração Eucarística Aniversário do Colégio
2/3 = Hora Cívica – Aniversário da Unidade Funcionários
1 a 5/3 = Semana JUPIC (Justiça, Paz e Integridade da Criação)
3/3 a 6/3 = Avaliação Diagnóstica EF Anos Finais e Ensino Médio
8/3 = Formação para pais
9/3 = 2º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª série EM
11/3 = 2º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM
11/3 = 1º Simulado Institucional – 2ª Série 1º Dia
13/3 = 1º Simulado Institucional – 2ª Série 2º Dia
13/3 = Simulado Poliedro – 1º Poliedro Enem Digital 1º Dia - 3ª série EM
16/3 a 29/3 – Prova Discursiva – 1ª e 2ª série Ensino Médio
18/3 – Prova – Olimpíada Canguru de Matemática do Brasil
20/3 = Simulado Poliedro – 1º Poliedro Enem Digital 2º Dia - 3ª série EM
22/3 = Posse dos representantes de turma
22/3 a 29/3 = Prova Por Área I – 3ª série
22/3 a 25/3 = 1ª Parcial EF Anos Finais

6 

CALENDÁRIO DESCRITIVO
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ABRIL
1 e 2/4 = Feriado
5/4 = 3º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª série EM e Celebração de Páscoa
6/4 = Simulado Poliedro – 1º Avaliação Edros Digital 9º ano e 2ª série EM
6/4 = Simulado Poliedro – 1º Avaliação Edros Digital -Enem Seriado 1º Dia – 1ª série
7/4 = Combate Nacional contra o Bullying
8/4= Simulado Poliedro – 1º Avaliação Edros Digital -Enem Seriado 2º Dia – 1ª série
10/4 = 2º Simulado Institucional - 2ª série Ensino Médio 1º Dia
14/4 =  2º Simulado Institucional - 2ª série Ensino Médio 2º Dia
16/4 = Hora Cívica – Povos Indígenas
17/4 = 3º Simulado Institucional - 2ª série Ensino Médio 1º Dia
20/4 = 4º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM
20/4 = 2º Simulado Institucional - 2ª série Ensino Médio 2º Dia
21/4 = Feriado
26/4 a 3/5 = Prova por Área I – 1ª Série e 2ª Série e Prova por Área II 3ª série – Ens. Médio
28/4 a 3/5 = 2ª Prova Parcial EF Anos Finais
28/4 a 4/5 = Inscrição para 2ª Chamada

MAIO
1/5 = Feriado
3 a 7/5 = Semana da Comunicação
5/5 = Hora Cívica – Dia do Trabalhador
5/5 a 7/5 = Provas de 2ª Chamada
8/5 = Simulado Poliedro – 2º Poliedro Enem Digital 1º Dia - 3ª série EM
10/5 = Prazo para lançar as notas
11/5 = Conselho de Classe
14/5 = Entrega do Boletim / Término da 1ª Etapa
14 e 17/5 = Inscrição para Recuperação
15/5 = Simulado Poliedro – 2º Poliedro Enem Digital 2º Dia - 3ª série EM
17/5 = Início da 2ª Etapa / 5º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª série EM
18 a 21 = Prova de Recuperação EF Anos Finais e Ensino Médio
19/5 = Reunião com representantes de Turma / Reunião de Pais 6º ano A/B
20/5 = Reunião de Pais 7º ano A/B
24/5 = Reunião de Pais 8º ano A/B
25/5 = Simulado Poliedro – 1ª Avaliação Edros Digital 6º ano ao 8º ano / 5º Simulado 
Institucional 2º Dia – 3ª série EM / Reunião de Pais 9º ano A/B
26/5 = Reunião de Pais 1ª e 2ª Série
27/5 = Reunião de Pais 3ª Série
29/5 = Festival de Talentos – EF Anos Finais e Ensino Médio
31/5 = Prazo para digitação de nota

JUNHO
2/6 = Boletim de Recuperação
3 e 4/6 = Feriado
7/6 = Simulado Poliedro – 2º Avaliação Edros Digital -Enem Seriado 1º Dia – 1ª série
8/6 = Simulado Poliedro – 2º Avaliação Edros Digital 9º ano e 2ª série EM
9/6= Simulado Poliedro – 2º Avaliação Edros Digital -Enem Seriado 2º Dia – 1ª série
10/6 = Hora Cívica – Dia do Meio Ambiente
12/6 = Simulado Poliedro – 3º Poliedro Enem Digital 1º Dia - 3ª série EM
16/6 = Simulado Poliedro – 3º Poliedro Enem Digital 2º Dia - 3ª série EM
19/6 = Festa Junina
21/6 a 2/7 – Prova Discursiva – 1ª e 2ª série Ensino Médio
23/6 a 30/6 = Prova Por Área I – 3ª série
25/6= Bate papo sobre cuidados na Internet
28/6 a 1/7 = 1ª Parcial Anos Finais
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JULHO
3 A 6/7 = JEA
8/7 = 2º Simulado Institucional - EF Anos Finais 
8/7 = 3º Simulado Institucional 1ª série Ensino Médio / 4º Simulado 
Institucional - 2ª série Ensino Médio / 6º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª série 
EM
10/7 = 6º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM
12/7 = 5º Simulado Institucional - 2ª série Ensino Médio / 7º Simulado 
Institucional 1º Dia – 3ª série EM
14/7 = 7º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM
12 a 14/07 = Mostra de Profissões
15 a 29/7 = Férias
30/7 = Hora Cívica – Abertura do 2º Semestre

AGOSTO
09 a 13/08 = Semana Vocacional
09/8 = Reunião de representantes de turma / 8º Simulado Institucional 1º Dia – 
3ª série EM
10/8 a 19/8 = Prova por Área I – 1ª e 2ª Série / Prova por Área II 3ª série – 
Ensino Médio
14/8 = 4º Simulado Institucional 1ª série Ensino Médio / 6º Simulado 
Institucional - 2ª série Ensino Médio / 8º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série 
EM
15/8 = Feriado
16/8 a 19/8 = 2ª Parcial EF Anos Finais
16/8 a 20/8 = Inscrição 2ª Chamada
21/8 = Festa da Família
23/8 = Formação para pais / Simulado Poliedro – 4º Poliedro Enem Digital 1º 
Dia - 3ª série EM
24/8 a 26/8 = Provas de 2ª Chamada
26/8= Prazo para digitação de nota
28/8 = Simulado Poliedro – 4º Poliedro Enem Digital 2º Dia - 3ª série EM
31/8 = Entrega do Boletim / Término da 2ª Etapa
31 a 1/9 = Inscrição para Recuperação

SETEMBRO
1/9 = Início da 3ª Etapa
2/9 = Hora Cívica – Independência do Brasil
6 e 7 = Feriado
08 a 10/09 = Semana Bíblica
8 a 13/9 = Prova de Recuperação
13/9 = Reunião de Pais 6º ano A/B
14/9 = Reunião de Pais 7º ano A/B / Simulado Poliedro – 3º Avaliação Edros 
Digital -Enem Seriado 1º Dia – 1ª série / 9º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª 
série EM / Transição de segmento
15/9 = Reunião de Pais 8º ano A/B
16/9 = Prazo para digitação de nota
16/9 = Reunião de Pais 9º ano A/B
18/9 = Simulado Poliedro – 3º Avaliação Edros Digital 9º ano e 2ª série EM 
/Simulado Poliedro – 3º Av. Edros Digital -Enem Seriado 2º Dia – 1ª série / 9º 
Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM
20/9 = Reunião de Pais 1ª e 2ª Série
22/9 = Boletim de Recuperação
21/9 = Reunião de Pais 3ª Série
25/9 = Mostra de Cultura
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OUTUBRO
   
5/10 = Levantamento para ações ENEM
6/10 = Hora Cívica – Dia do professor
9/10 = Simulado Poliedro – 5º Poliedro Enem Digital 2º Dia - 3ª série EM
11 a 16/10 = Feriado e Recesso
19/10 a 27/10 = Prova Por Área I – 3ª série
23/10 = 3º Simulado Institucional - EF Anos Finais /  5º Simulado Institucional    
1ª série Ensino Médio / 7º Simulado Institucional - 2ª série EM / 10º Simulado 
Institucional 1º Dia – 3ª série EM
26/10 = Simulado Poliedro – 4º Av. Edros Digital -Enem Seriado 1º Dia – 1ª série
28/10 = Simulado Poliedro – 4º Av. Edros Digital 9º ano e 2ª série EM / Simulado 
Poliedro – 4º Avaliação Edros Digital -Enem Seriado 2º Dia – 1ª série
29/10 = 10º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM

NOVEMBRO
1 e 2/11 = Feriado
6/11 = 6º Simulado Institucional 1ª série Ensino Médio / 8º Simulado Institucional 
- 2ª série Ensino Médio / 11º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª série EM
11/11 = 11º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM
12/11 = Simulado Poliedro – 2ª Avaliação Edros Digital 6º ano ao 8º ano
15/11 = Feriado
17/11 = 12º Simulado Institucional 1º Dia – 3ª série EM
18/11 = Hora Cívica – Dia da Consciência Negra
20/11 = 12º Simulado Institucional 2º Dia – 3ª série EM / 9º Simulado Institucional 
- 2ª série Ensino Médio
21/11 = Semana ENEM
22/11 a 29/11 = Prova por Área I – 1ª Série e 2ª Série
22/11 a 29/11 = Prova por Área II 3ª série – Ensino Médio
24/11 a 29/11 = 2ª Parcial EF Anos Finais
29/11 a 30/11 = Inscrição da 2ª Chamada

DEZEMBRO
1/12 – Início do Natal Solidário
1/12 a 3/12 = Provas de 2ª Chamada
8/12 = Feriado
7/12 = Prazo para lançamento de nota
07/12 = Conselho de Classe
10/12 = Entrega do Boletim/ Término da 3ªetpa 
13 e 16/12 = Plantão de Recuperação Final
14/12 = Conclusão 9º ano
15/12 = Conclusão 3ª Série
17/12 a 20/12 = Provas de Recuperação Final
21/12 = Prazo para lançar nota da recuperação
22/12 = Conselho de Classe
23/12 = Entrega de Boletim
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UNIFORME ESCOLAR

O uso do uniforme é obrigatório, por uma questão de segurança e organização. Os 
modelos são os seguintes:

 > Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
 > Blusa: modelo adotado pelo Colégio (as blusas devem ser de tamanho  
             suficiente para cobrir o abdômen).
 > Agasalho: deve-se usar o modelo adotado pelo Colégio.
 > Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias 
ou chinelos.

Será permitido o uso de calça de tecido azul tipo jeans escuro tradicional, sem adereços
/customização (botões, rasgos, etc.).

Uniforme da Escola Integral
 > Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
 > Blusa: modelo específico para a Escola integral.
 > Agasalho: deve-se usar o modelo adotado pelo Colégio.
 > Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias,
botas, chinelos e tênis com rodinhas.

Uniforme de Educação Física

 > Calça/bermuda: a mesma de uso diário para meninos e meninas.
 > Blusa: modelos masculino e feminino adotados pelo Colégio.
 > Biquíni com uso de short, maiô ou sunga para natação.

Uniformes das Equipes de Treinamento

> Short e camisa adotados pelo Colégio.

Obs. 1: Não é permitido o uso de uniformes, camisas ou agasalhos de equipes esportivas ou de 
seleções, bem como de torcidas organizadas, nas atividades pedagógicas internas e/ou 
externas.

Obs. 2: Em toda e qualquer atividade escolar, inclusive no contraturno, desde que não seja 
dispensado pelo Colégio Arnaldo, o aluno deverá utilizar o uniforme.

Importante: Gorros, bonés e capuz não fazem parte do uniforme escolar e não são
permitidos na escola.
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HORÁRIO DAS AULAS, ATRASOS E AUSÊNCIAS
 

  
SÉRIES MANHÃ

 

TARDE 
6º ao 9º ano EF Anos Finais 7h. 12h30 13h. 18h30 
1ª e 2ª série 7h. 12h30 segunda, terça e 

quinta = 13h50  16h35  

3ª série 7h. 12h30 segunda 13h50  17h40 
terça, quarta e quinta  16h35  

 
 
Horários do Recreio: 

Do 6º ano ao Ensino Médio 
Manhã: das 8h40 às 8h55 e de 10h35 às 10h50 
 
Tarde: das 14h40 às 14h55 e de 16h35 às 16h50. 

 

 

Atrasos no início do horário de aula 

A partir do 1° ano do Ensino Fundamental, caso ocorra atraso superior a 5 minutos 
durante o 1° horário, o aluno permanecerá em local apropriado até o 2° horário, quando 
não mais poderá entrar na Instituição, exceto quando portar atestado médico. 

A partir do 6° ano do Ensino Fundamental II, no 3º atraso, o estudante retornará para 
casa. 

 

Atrasos após o recreio 

O aluno deve ficar atento para não se atrasar para o início da aula imediatamente após 
o recreio. A impontualidade levará o professor a impedi-lo de entrar em sala.  

 

Ausências e atrasos 

Ocasionais atestados médicos, declarações de convocação esportiva e convocações 
judiciais não abonam faltas ou atrasos, apenas justificam a ausência do aluno às aulas, 
o que poderá lhe garantir uma segunda oportunidade em casos de perda de provas e 
exercidos avaliativos, conforme as regras do Regimento Escolar. Só se legitima, porém, 
esse direito, se o documento for apresentado em até dois dias letivos após o retorno às 
aulas, ao SOE. 
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Retorno do aluno fora do horário de 
aula/ Retirada de alunos

Visando a assegurar a integridade do estudante e a ciência da família, é imprescindível uma 
autorização dos pais e responsáveis por escrito ou por e-mail para o Serviço de Orientação Escolar - 
SOE para a permanência do estudante no ambiente escolar fora do seu horário regular de aula para 
estudo na biblioteca,laboratório de informática ou outro ambiente determinado pelo SOE.

Nenhum aluno pode permanecer na escola após o horário de aulas. Caso permaneça, será cobrada 
uma taxa de extrapolação de horário a cada 20min, cujo valor será divulgado no início do ano letivo 
pela secretaria.

É obrigatória a apresentação da carteirinha dos alunos pelos responsáveis pelo transporte escolar e a 
apresentação da relação de nomes de alunos por eles retirados, com a devida autorização dos pais.

Em casos excepcionais, é obrigatória a notificação por escrito ou para o e-mail (da orientação), 
contendo nome e RG da pessoa autorizada pelos pais para retirar o aluno, bem como a apresentação 
de carteira de identidade.

Caso o portador venha a perder a carteirinha, deverá comunicar à escola imediatamente e requerer 2ª 
via na secretaria, apresentando uma foto recente e efetivando o pagamento da taxa correspondente.

Liberação durante o horário de aula O aluno só poderá se ausentar da Instituição mediante uma 
solicitação redigida pelos pais e/ou responsáveis, e, posteriormente, autorizada pelo Serviço de 
Orientação Educacional – SOE.
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Ensino Fundamental Anos Finais 
Disciplinas 1ª Etapa – 30 pontos 2ª e 3ª Etapas – 35 pontos (cada) 

Português, 
Matemática, 
Ciências, Geografia, 
História, Inglês 

Prova Parcial I: 10pts 
Prova Parcial II: 10 pts 
Testes + Simulados (Poliedro e Institucional): 6pts Testes + Simulados (Poliedro e Institucional): 10pts 
Diversificadas: 4 pts 

Prova Parcial I: 10 pts 
Prova Parcial II:10 pts 

Diversificadas: 5 pts 

Redação 
Prova Parcial I: 10 Pts 
Prova Parcial II: 10 pts 
Atividades Diversificadas: 10 pts 

Prova Parcial I: 10 Pts 
Prova Parcial II: 10 pts 
Atividades Diversificadas: 15 pts 

Arte, Maker, Ensino 
Religioso e Educação 
Física 

Projeto: 10 pts 
Atividades Diversificadas: 20 pts 

Projeto: 15 pts 
Atividades Diversificadas: 20 pts 

 

Ensino Médio – 1ª Série 
Disciplinas 1ª Etapa – 30 pontos 2ª e 3ª Etapas – 35 pontos 

(cada) 
Português, Literatura, 
Redação, Matemática, 
Química, Física, Geografia, 
História,  
Biologia (disciplinas da 
BNCC) 

Prova Discursiva: 10 pontos 
Prova por área: 10 pontos 
Simulados: 6 pontos 
Diversificadas: 4 pts 

Prova Discursiva: 10 pontos 
Prova por área: 10 pontos 
Simulados: 10 pontos 
Diversificadas: 5 pts 

� Itinerários formativos/ 
disciplinas 
relacionadas 

� Ensino Religioso / 
Projeto de Vida 

 Eletivas obrigatórias 
e opicionais 

A distribuição de pontos será 
informada aos alunos em 
fevereiro de 2021 

A distribuição de pontos será 
informada aos alunos em fevereiro 
de 2021 

Serão ofertados os itinerários informativos e disciplinas eletivas obrigatórias, de acordo com o novo 
Ensino Médio, a partir de 2021 

 

Ensino Médio – 2ª Série 
Disciplinas 1ª Etapa – 30 pontos 2ª e 3ª Etapas – 35 pontos (cada) 

Português, Arte, 
Literatura, Redação, 
Matemática, 
Química, Física, 
Geografia, História,  
Sociologia, 
Filosofia, 
Biologia 

Prova Discursiva: 10 pontos 
Prova por área: 10 pontos 
Simulados: 6 pontos 
Diversificadas: 4 pontos 

Prova Discursiva: 10 pontos 
Prova por área: 10 pontos 
Simulados: 10 pontos 
Diversificadas: 5 pontos 

Ensino Religioso e 
Educação Física 

Projeto: 10 pts 
Atividades Diversificadas: 20 pts 

Projeto: 15 pts 
Atividades Diversificadas: 20 pts 

 

PROCESSO AVALIATIVO 
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Ensino Médio – 3ª Série 
Disciplinas 1ª Etapa – 30 pontos 2ª e 3ª Etapas – 35 pontos (cada) 

Português, Arte, 
Literatura, Redação, 
Matemática, 
Química, Física, 
Geografia, História,  
Sociologia, 
Filosofia, 
Biologia 

Prova por área I: 10 pontos 
Prova por área II: 10 pontos 
Simulados: 10 pontos 
 

Prova por área I: 10 pontos 
Prova por área II: 10 pontos 
Simulados: 15 pontos 
 

Ensino Religioso e 
Educação Física 

Projeto: 10 pts 
Atividades Diversificadas: 20 pts 

Projeto: 15 pts 
Atividades Diversificadas: 20 pts 

 

 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS 2021 – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (6º ANO 
AO 9º ANO) E ENSINO MEDIO 

 

CALENDÁRIO DE PROVAS  

As datas serão divulgadas no site do colégio: www.colegioarnaldo.com.br no início do 
ano letivo de 2021. 

 

CORREÇÃO GRAMATICAL 

A partir do 3°ano do Ensino Fundamental, com intuito de estimular a ortografia, os erros 
cometidos em quaisquer atividades avaliativas terão, a cada três erros, descontado um 
décimo na nota da atividade.  

Língua Portuguesa/Redação/Interpretação de texto seguem seus próprios critérios. 

 

SIMULADO 

A pontuação dos simulados do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio, será 
atribuída a todas as disciplinas envolvidas, conforme a nota do aluno. 
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 Se, durante a etapa, o aluno perder alguma prova, ele deverá justificar sua 
ausência por meio de atestado médico, convocação judicial ou declaração para 
competições esportivas no prazo máximo de 2 (dois) dias letivos, antecedentes à 
segunda chamada, com requerimento online próprio enviado pelo Apoio 
Pedagógico do respectivo segmento.  

 A prova de segunda chamada não é passível de nova aplicação. O conteúdo 
dessa prova abrangerá toda a matéria ministrada durante a etapa e seguirá o 
formato da prova parcial no contraturno. 

 

ATENÇÃO: Para a realização dessa prova será cobrado o valor de R$25,00 por 
prova que será incluído no boleto bancário. 

 

PLANTÃO 

Os plantões de nivelamento têm como objetivo reforçar o conteúdo ministrado 
para os alunos que apresentaram defasagem na etapa anterior. O Plantão será no modo 
híbrido (remoto ou presencial) e o aluno receberá o convite. Enviaremos o formulário 
online para inscrição e o aluno posteriormente receberá o convite para Sala de Plantão. 
 

ATENÇÃO: Para a realização desse Plantão será cobrado o valor que será 
informado e incluído no boleto bancário. 

 

RECUPERAÇÃO – 1ª Etapa e 2ª Etapa 

 As provas recuperação acontecem ao final da primeira e segunda etapas, após 
as provas parciais. O objetivo é dar oportunidade ao aluno de recuperar sua 
defasagem de aprendizado.  

 A nota da prova de recuperação terá o valor da etapa e prevalecerá a nota maior 
do aluno, desde que não ultrapasse a média.  

 É dado o direito ao aluno de fazer a prova recuperação ou recuperação final de 
no máximo 3(três) disciplinas no Ensino Fundamental e 4 (quatro) no Ensino 
Médio, desde que não tenha ultrapassado a média.  

 Se durante a etapa letiva, o aluno perder alguma prova, deverá justificar sua 
ausência apresentando atestado médico, declaração judicial ou comprovante de 
participação esportiva, em até dois dias úteis a partir do seu retorno às aulas.  

 A prova de recuperação final será dada ao final do ano letivo, em época reservada 
para tanto no calendário escolar, obedecidos os dispositivos legais que regulam 
o assunto. 

 As inscrições para as avaliações de recuperação deverão ser feitas previamente 
conforme orientação. O formulário online será enviado no final da etapa.  

 Caso o aluno não faça a inscrição no prazo estabelecido, não poderá realizar as 
provas de recuperação. 

 A avaliação de recuperação será composta de 10 questões: 6 questões abertas a 
4 questões fechadas para todas as disciplinas e séries. 

 

SEGUNDA CHAMADA
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ATENÇÃO: Para a realização das suplementares, será cobrado o valor de R$25,00 
por prova que será incluído no boleto bancário. 

 

REVISÃO DE PROVA 

O pedido de revisão de prova deverá ser apresentado à Coordenação de segmento até 
48h após a devolução da prova ao aluno. Após esse prazo, as provas não serão revistas.   

 

RECUPERAÇÃO FINAL 

Após o término do período letivo regular, ocorrendo a existência de alunos que não 
alcançaram o mínimo exigido para aprovação, será oferecida a prova de recuperação 
final, conforme previsto em Regimento. 

A prova de recuperação será aplicada ao aluno do Ensino Fundamental com 
aproveitamento insuficiente em até 3 (três) conteúdos e aos alunos do Ensino Médio em 
até 4 (quatro) conteúdos curriculares, desde que o aluno tenha obtido, durante o ano 
letivo, nestes conteúdos, o mínimo de 40 pontos, ou em conformidade com a decisão do 
Conselho de Classe. 

Na recuperação final serão distribuídos 100 pontos incluindo exercícios orientados para 
estudos e uma ou duas provas, conforme entendimento da escola. O aluno deverá obter 
um aproveitamento que, somado ao resultado anual e dividido por 2 (média aritmética) 
alcance o aproveitamento superior à média de 60%.  

Será considerado aprovado, após a recuperação final, o aluno que alcançar o mínimo de 
60 pontos na média aritmética entre o realizado anual e o resultado na recuperação. 

Será lançado no boletim e ficha individual do aluno o total obtido da média aritmética 
(resultado anual e resultado da recuperação), desde que não ultrapasse a média (60 
pontos). 

As provas suplementares e de recuperação final não são passíveis de segunda 
chamada. 

A avaliação será composta de 15 questões: 9 abertas e 6 fechadas.  
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FREQUENCIA 

Frequência Necessária para a Aprovação 

Para que o aluno seja aprovado, ele precisa de, no mínimo, 75% de presença no total 
de horas-aula ministradas no ano letivo, previstas na grade curricular. 

 

Dispensa da Educação Física 

A legislação permite a dispensa das atividades físicas nas escolas ao aluno que 
apresentar limitação física ou doença impeditiva, desde que atestadas por um médico. 
Os atestados referentes a essas dispensas deverão ser apresentados ao SOE, quando 
passará a valer o regime especial nas atividades físicas. 

  

DEVER PARA CASA 

No intuito de ajudarmos o estudante a desenvolver a responsabilidade para com o DPC 
(dever para casa), do 1º ao 6º ano foi criada uma página na agenda para que o professor 
registre a falta do DPC. No caso do 7º ano ao Ensino Médio, esses registros serão 
realizados em formulário apropriado. Ambos deverão ser assinados pelos responsáveis. 

Os professores estabelecerão os critérios de cobrança e acompanhamento dos deveres 
de casa em função do número de aulas semanais de cada disciplina. Lembramos que 
os pontos destinados ao DPC na etapa só serão atingidos por completo se todas as 
atividades forem apresentadas em todas as disciplinas. 

 

TRABALHOS ESCOLARES  

Atraso na entrega sem justificativa: 

Os trabalhos escolares têm que ser entregues na data estipulada pelo professor. O aluno 
deve seguir as orientações do professor e atentar aos critérios que ele estabeleceu para 
a avaliação dessas atividades. Caso elas não sejam entregues nas datas estipuladas, 
sem justificativa, poderão ser entregues, no máximo, na aula seguinte da própria 
disciplina, porém valendo apenas 50% da nota total que lhe fora atribuída. 
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CONDUTA PARA BOA CONVIVÊNCIA 

Algumas posturas e atitudes são imprescindíveis para um bom convívio entre as 
pessoas. Por isso, destacamos os itens abaixo como orientação para criarmos uma 
melhor experiência dos alunos e familiares no Colégio Arnaldo. 

 

Brincadeiras que chateiam 

Apelidos, “lutinhas”, esconder um objeto, dar um susto, podem ser recebidos pelo colega 
de sala como uma brincadeira sem graça. Dedique esse tempo de convívio para ações 
positivas que façam o seu colega de sala se sentir bem e feliz com você. 

 

Gestos de educação e civilidade 

Pequenos gestos de agradecimento, pedir licença ou dar um bom dia ajudam as pessoas 
a serem mais educadas e a conviverem melhor em sociedade. 

 

 

 

Ambiente limpo 

Um ambiente limpo não é aquele que mais se limpa, mas o que menos se suja. Contribua 
com o meio ambiente deixando a sala de aula, corredores e pátio sempre limpos. Use a 
lixeira sempre que precisar. 

 

Trânsito seguro 

Os alunos podem ajudar os pais a praticarem um trânsito mais seguro, lembrando que 
não se deve parar em fila dupla ou sobre a faixa de pedestre na porta da escola. 

 



 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA O USO DA SALA DE AULA VIRTUAL  

A aula ao vivo requer alguns cuidados por parte dos estudantes, que devem estar sob 
constante orientação da família. Leia-as com muita atenção!  

 Manter o microfone fechado, abrindo-o apenas nos momentos de interação;  

 Não levar elementos de distração para a turma – deve-se manter uma postura sempre 
pronta para participar da aula;  

 Auxiliar a criança ou mesmo adolescente a acessar a plataforma, quando necessário, 
é dever dos familiares, mas esses não podem, em hipótese alguma, interferir nas aulas; 

 Ter atitudes respeitosas com colegas e professores. Em situações em que a conexão 
de internet estiver lenta, ou apresentando qualquer tipo de instabilidade, recomenda-se 
aos estudantes que desabilitem suas câmeras, abrindo-as novamente apenas sob 
orientação do(a) professor(a).  

RESPONSABILIDADES E NORMAS DE CONDUTA DIGITAL  

Toda a equipe (coordenadores, professores e alunos) deve:  

 Respeitar ideias, opiniões e conservar valores dentro do ambiente virtual tal qual ocorre 
fora dele; desse modo, postagens com conteúdo preconceituoso de qualquer natureza 
(racial, regional, social, de gênero e de religião) não serão toleradas;  

 Evitar conversas dentro da sala que não sejam sobre o tema da aula. Deve-se manter 
o ambiente mais organizado possível para o bom entendimento de todos; conversas 
paralelas prejudicam bastante esse processo;  

Checar sempre a veracidade de qualquer notícia ou informação antes de postá-las ou 
propagá-las na rede;  

 Respeitar os direitos de propriedade de fotos, arquivos, vídeos – enfim, de qualquer 
material que for postado;  

 Se presenciar algum comportamento desrespeitoso, grosseiro ou inadequado, avise 
imediatamente ao professor ou ao coordenador; 

 Ter extremo cuidado com as senhas, para que terceiros não tenham acesso ao 
ambiente virtual e aos arquivos da escola. É ESTRITAMENTE PROIBIDO  

 Compartilhar fotos ou informações pessoais de terceiros, a não ser em contexto 
apropriado e com devida autorização;  

 Usar palavras de baixo calão ou desrespeitosas dentro das turmas e tópicos;  

 Identificar-se de forma inadequada (com nicknames) e enganosa. É obrigatória a 
identificação com nome e sobrenome para fins de registro acadêmico;  

 Alterar conteúdo criado por outra pessoa sem a devida autorização;  
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 Colocar em risco a segurança e a privacidade dos presentes nas aulas digitais, tal como 
tirar prints, expor informações pessoais, ou quaisquer outras divulgações não 
autorizadas, sejam elas públicas, sejam elas circulantes em grupos privados;  

 Utilizar os meios não presenciais para divulgar propagandas de qualquer natureza, 
como também promover eventos ou correlatos que não estejam relacionados com o 
processo de aprendizagem;  

 Promover brincadeiras que exponham ou ridicularizem colegas ou professores;  

 Não compartilhar – em hipótese alguma – conteúdos (roteiros, vídeos áudios, imagens, 
PPTs e outros) que forem disponibilizados por professores ou coordenadores do Colégio 
no Google Sala de Aula. Todas as normas aqui expostas estão em consonância com 
o Manual do Aluno, cujas regras e orientações são do conhecimento de todos os 
responsáveis; por essa razão, é preciso ressaltar que condutas que extrapolarem 
mediações pedagógicas e disciplinares serão tratadas com os responsáveis, 
considerando-se os direitos e deveres da criança e do adolescente.  

 

CONDUTA ESPERADA DOS ALUNOS  

 Acompanhar assiduamente os horários das aulas, calendários e comunicados da 
escola;  
 Tratar todos os conteúdos e tarefas com seriedade, executando sempre o que foi 

solicitado com capricho, e dentro dos prazos;  
 Manter organizados os registros das atividades realizadas nos cadernos e nos livros 

didáticos;  
 Realizar as atividades e enviar as evidências de aprendizagem na sala virtual para 

correção, sempre que solicitado, e dentro do prazo estabelecido;  
 Esclarecer sempre, com os professores, as possíveis dúvidas acerca dos conteúdos 

ministrados;  
 Usar este ambiente como uma extensão da sala de aula, pois dele se pode tirar o 

máximo de proveito para continuar o ano letivo de forma eficiente; 
 Executar a rotina de estudos não presencial estabelecida pela escola.  

 

CONDUTA ESPERADA DAS FAMÍLIAS E DOS RESPONSÁVEIS  

Nossa expectativa é poder contar ininterruptamente com a parceria e o engajamento das 
famílias, em seu papel de orientar os filhos tanto na rotina escolar quanto no ambiente 
virtual. Esperamos, da mesma forma, que elas estejam sempre conectadas com as 
comunicações e diretrizes pedagógicas realizadas pela escola; assim, cabe aos pais ou 
aos responsáveis:  

 Garantir que os filhos tenham ambiente e material adequado para os estudos, seguindo 
rigorosamente o quadro de horários das aulas não presenciais;  

 Acompanhar com assiduidade os calendários e comunicados da escola, bem como as 
atividades e prazos postados pelos professores;  

 Acompanhar as atividades propostas e observar se elas estão sendo realizadas e 
postadas pelo aluno na sala virtual – caso contrário, deve-se incentivá-lo a cumpri-las;  
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� Garantir a orientação e a execução da rotina de estudos não presencial do aluno; � 
Incentivar os filhos a esclarecerem dúvidas com os professores, para que este período 
de ensino não presencial seja o mais proveitoso possível para os nossos estudantes. 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

Perdas de Objetos: O Colégio Arnaldo não se responsabiliza por danos ou perda de 
joias, bijuterias e brinquedos quebrados, estojos, aparelhos eletrônicos, etc., ou seja, 
materiais não solicitados. 

Pagamentos: As solicitações do Colégio Arnaldo devem ser atendidas nas datas 
marcadas, inclusive no que se refere à pagamento de trabalhos de campo, eventos e 
outros. 

Medicamentos: Medicamentos só serão ministrados mediante apresentação da receita 
médica junto à anotação por escrito no Manual pelos responsáveis, devidamente 
assinadas, ou por e-mail para a Orientação Pedagógica. Os pais deverão registrar, , o 
horário e a dosagem dos medicamentos que por ventura precisam ser ministrados 
durante o período de aula.  

Doenças: Doenças infectocontagiosas devem ser comunicadas ao Colégio Arnaldo 
imediatamente após o diagnóstico suspendendo, a frequência do aluno. O retorno às 
aulas será autorizado pelo SOE mediante atestado médico apresentado pelos pais e/ou 
responsáveis. 

Endereço: O Colégio Arnaldo não fornece número dos telefones e endereços dos 
alunos, professores e funcionários do colégio. 

IMPORTANTE: Pedimos que os pais e/ou responsáveis atualizem sempre seu 
endereço físico, e-mail e os telefones de contato na secretaria do Colégio Arnaldo. 

Circulação dentro da escola: Não é permitida a presença dos pais nas salas de aula 
ou em qualquer espaço restrito do Colégio Arnaldo sem a devida autorização do SOE, 
Coordenação de Segmento ou da Direção. 

Lanche saudável 

A alimentação saudável é um hábito. O lanche que trazemos para a escola precisa ser 
contemplado com aquilo que nos faz bem, como frutas, sucos naturais e cereais. Evite 
enviar salgadinhos, chips, frituras e guloseimas no lanche do seu filho. Refrigerantes são 
proibidos na escola.  

As guloseimas só serão permitidas em eventos ou projetos específicos, não fazendo 
parte da rotina escolar. 
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CONDUTA DISCIPLINAR
 

 Dos direitos do aluno: 
 Participar de aulas adequadamente preparadas e desenvolvidas pelos docentes. 
 Encontrar ambientes de estudo compatíveis com a atividade a ser executada. 
 Fazer perguntas que julgar convenientes, para melhor esclarecimento da matéria, 

após ter tomado conhecimento do assunto a ser tratado durante a aula. 
 Ser tratado com respeito e atenção pelos colegas, professores, diretores e demais 

colaboradores. 
 Receber online o boletim escolar com a avaliação do seu aproveitamento.  
 Frequentar a biblioteca e laboratórios seguindo as normas estabelecidas para 

aqueles locais. 
 Participar dos projetos e atividades pedagógicas e de pastoral propostos pelo 
 Colégio e pelos professores com a devida autorização dos pais. 
 Ser ouvido e orientado pelo Serviço de Orientação Educacional - SOE com o 

objetivo de buscar soluções para problemas pedagógicos e socioemocionais. 
 Ser informado sobre as datas e horários de atividades pedagógicas. 
 Apresentar sugestões e pedidos à diretoria da escola e à equipe pedagógica. 
 Receber a primeira via de documentos sem nenhum ônus. 
 Requerer segunda chamada ou revisão de provas, respeitadas as normas e os 

prazos estabelecidos pelo Colégio Arnaldo. 
 A ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo nos termos deste 

regimento no caso de ser réu em processo administrativo interno da Instituição. 
 

Não são permitidas ao aluno as seguintes práticas: 

 Afixar cartazes ou fazer divulgação, dentro do estabelecimento, de eventos não 
relacionados com o Colégio; 

 Sair do Colégio, durante o horário de aulas, sem autorização escrita dos pais e o 
ciente do SOE ou a quem for delegado esse acompanhamento; 

 Namorar ou manter afetos mais calorosos no interior do Colégio. 
 Praticar Bullying, brigar, incentivar brigas, organizar grupos e ameaçar colegas, 

ou fazer brincadeiras que impliquem toques corporais, dentro, ou à porta, ou nas 
imediações do Colégio. 

 "Cabular" aula dentro do próprio Colégio, pelos corredores, pátios, biblioteca, 
banheiros e outras dependências, ou nas imediações da escola. 

 Comemorar aniversário de colegas com manifestações de mau-gosto, tais como 
rabiscar uniformes, jogar ovos, farinha, etc., seja no início ou no fim do turno e 
imediações do Colégio. 

 Denegrir a imagem do Colégio e de pessoas que fazem parte do quadro da 
Instituição, intencionalmente ou não, por meio do uso ou acesso indevido a sites, 
páginas da Internet e aplicativos, bem como da postagem, de qualquer conteúdo 
que seja inadequado e/ou impróprio para menores de idade. 

 Dirigir-se para as aulas sem a agenda, sem o material escolar e (se for o caso) 
sem o visto dos responsáveis nas observações feitas na Agenda Escolar. 

 Dirigir-se à gráfica para solicitar material já distribuído em sala de aula pelo 
professor. 

 Distribuir, sem autorização da escola, dentro do estabelecimento ou fora dele, 
qualquer Impresso ou material, inclusive por meio eletrônico, em que o nome da 
instituição e todos a ela ligados estejam envolvidos. 

 Entrar em classe com atraso sem autorização do SOE. 
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 Entrar ou permanecer no colégio, durante o horário de aulas, sem estar 
devidamente uniformizado, exceto quando justificado e validado pelo SOE. 

 Consumir alimentos durante as aulas, inclusive o chiclete. 
 Introduzir no espaço escolar pessoas que não fazem parte do quadro da 

instituição, sem autorização prévia do SOE. 
 Ocupar-se, durante as aulas, com atividades inapropriadas ou incompatíveis com 

as disciplinas. 
 Participar de torcida dentro ou nos arredores da instituição, com a finalidade de 

instigar conflitos. 
 Perturbar a ordem em sala de aula e nos corredores, pátios ou demais 

dependências do Colégio. 
 Realizar jogos de azar com apostas (baralho). 
 Executar músicas que contenham teor obsceno ou apelo sexual. 
 Portar, fazer apologia, usar, distribuir, vender, comprar, mostrar, ajudar a 

esconder qualquer tipo de droga ilícita, cigarro ou bebida alcoólica dentro do 
Colégio, no seu entorno e nos trabalhos de campo. 

 Praticar qualquer tipo de comércio, ainda que seja venda de convites para festa, 
sem autorização da Diretoria. 

 Promover coletas, rifas e subscrições, dentro ou fora da escola, usando ou não o 
nome de quaisquer de seus órgãos, salvo quando autorizadas pela Diretoria. 

 Promover e realizar festas em espaços do Colégio, utilizando comidas e bebidas, 
sem autorização do Serviço de Orientação Educacional - SOE. 

 Trazer consigo objetos de valor ou dinheiro de maior vulto, pois o Colégio não se 
responsabiliza por sua perda ou desaparecimento. 

 Trazer, manter consigo e/ou utilizar, dentro das dependências da escola ou em 
suas proximidades, qualquer tipo de objetos, brinquedos, explosivos ou 
recipientes com gás que possam trazer danos à integridade física ou moral a si 
ou a outras pessoas, para intimidação. 

 Trazer para o Colégio objetos cortantes, armas e/ou brinquedos que imitem armas 
de fogo, armas brancas, bem como "soco-inglês" ou quaisquer objetos que 
atentem contra a integridade física de outrem. 

 Trazer para o Colégio revistas, imagens e objetos impróprios à instituição e aos 
bons costumes. 

 Usar adornos, desenhos ou frases que tenham como objetivo propagar as drogas 
ilícitas, cigarro ou bebida alcóolica e os maus costumes. 

 Usar corretivo líquido em qualquer atividade escolar.  
 Utilizar o boné, toucas e capuz no colégio e em outras atividades pedagógicas, 

exceto quando autorizado pela Coordenação de Segmento ou SOE. 
 Utilizar quaisquer aparelhos de telecomunicação e/ou audiovisual, em especial 

celulares, em sala de aula, na biblioteca, ou em atividades pedagógicas sem 
autorização do docente. Em desacato à norma, o professor deverá requisitar o 
aparelho e encaminhar ao SOE. 

 Não é permitido o uso, exibição ou confecção de uniformes, adereços, símbolos 
ou elementos de equipes esportivas ou de seleções, bem como de torcidas 
organizadas, em atividades pedagógicas. 
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Dos deveres do aluno: 

 Ser assíduo e pontual às aulas. 
 Dedicar-se, conscientemente, aos estudos e executar as tarefas determinadas 

pelos professores. 
 Tratar com respeito os colegas, os professores, a equipe pedagógica, a diretoria, 

os disciplinários e os demais colaboradores do Colégio. 
 Respeitar a autoridade de diretores, professores, especialistas de ensino e 

demais funcionários do Colégio. 
 Observar normas de conduta compatíveis com uma visão cristã da vida. 
 Possuir e trazer para a aula o material escolar necessário. 
 Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário e de todo o material de uso 

coletivo. 
 Responsabilizar-se financeiramente por prejuízos materiais causados ao Colégio, 

aos colegas, aos professores e aos colaboradores. 
 Manter-se informado das normas de funcionamento, da rotina pedagógica e das 

normas disciplinares do Colégio que regem a vida escolar dos alunos e cumpri-
las.  

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS DE CARÁTER CORRETIVO 

De acordo com o Regimento Escolar, conforme a gravidade ou reiteração das faltas ou 
infrações descritas nos deveres ou que não são permitidas, as seguintes medidas 
pedagógicas de caráter corretivo poderão ser aplicadas, sem necessidade de gradação: 

 Advertência oral; 
 Advertência escrita (ocorrência); 
 Atribuição de nota zero, em qualquer atividade avaliativa, ao aluno que usar de 

má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem; 
 Suspensão das atividades escolares no prazo máximo de 5 dias, ficando o 

aluno afastado das aulas, sendo-lhe repostas apenas as atividades nas quais 
forem atribuídas notas. 

 Cancelamento da matricula e emissão da guia de transferência. 
 Suspensão do desconto comercial nas mensalidades por até 3 (três) meses. 

 

 O aluno afastado deve apresentar os trabalhos escolares porventura marcados 
no período em que se achava afastado. Ele tem o direito, também, de realizar 
todas as avaliações ocorridas durante o afastamento. 

 O diretor-executivo reserva-se o direito de não renovar a matricula do aluno com 
postura disciplinar inadequada à filosofia do Colégio. Os documentos de 
transferência são colocados imediatamente à disposição dos pais ou do 
responsável. 
 

 Para o cancelamento compulsório da matrícula, serão seguidos os seguintes 
passos: 
1- O indivíduo que acusar algum aluno de cometer irregularidades deverá agir da 

seguinte forma sob pena de indeferimento de pronto de seu pedido para 
punição de outrem: 
a) Informar à acusação ao Diretor Executivo em até 24 horas após o ocorrido 
juntamente com uma ou mais testemunhas. 
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b) Fazer sua acusação por escrito, ou verbalmente, seguida de comunicação 
por escrito endereçada ao Diretor Executivo. 
c) Manter sua acusação em completo sigilo. 

2- Recebida a acusação pelo Diretor Executivo, determinará ou não o 
encaminhamento da denúncia para abertura de processo administrativo 
perante o Conselho de Classe da série do aluno acusado.  

3- Se a acusação for recebida diretamente pelo Diretor Executivo, esse, a seu 
exclusivo critério, determinará ou não o encaminhamento da denúncia para 
abertura de processo administrativo perante o Conselho de Classe da série do 
aluno acusado.  

4- Recebida a determinação de abertura de processo administrativo, o Conselho 
de Classe deverá: 
a) Notificar extrajudicialmente por escrito o acusado ou seu responsável, no 
caso de acusado menor, para dar-lhe ciência da acusação, omitindo o nome 
do acusador; para apresentar defesa escrita no máximo, 5 (cinco) dias a 
contar do recebimento da notificação; indicar-lhe data em que deverão ser 
ouvidas suas testemunhas, no número máximo de 3 (três), sob pena de sofrer 
os efeitos da revelia nos termos da legislação Pátria. 
b) No caso de aplicação da revelia, o conselho de classe responsável pela 
apuração da acusação deverá notificar extrajudicialmente por escrito o 
acusado ou seu responsável, no caso de acusado menor, para dar-lhe ciência 
da aplicação da punição. 
c) Julgar a defesa recebida em, no máximo, 5 (cinco) dias a contar da 
apresentação da defesa caso a referida seja apresentada dentro do prazo, 
com a oitiva das testemunhas no primeiro dia após o recebimento do rol, salvo 
motivo justificado para não o fazer.  
d) Sendo indeferida a defesa, notificar extrajudicialmente por escrito o 
acusado ou seu responsável, no caso de acusado menor, para dar-lhe ciência 
dos motivos do indeferimento, e para apresentar impugnação escrita em, no 
máximo, 3 (três) dias à contar do recebimento da notificação, sob pena de, 
não o fazendo, sofra os efeitos da punição.  
e) Se deferida a defesa, notificar extrajudicialmente por escrito o acusado ou 
seu responsável, no caso de acusado menor, para dar-lhe ciência do 
deferimento da defesa. 
f) A impugnação deverá ser recebida e julgada pelo Conselho Superior de 
Classe, que a julgará em, no máximo, 5 (cinco) dias à contar da apresentação 
da impugnação, desde que apresentada dentro do prazo.  
g) Informar o resultado do julgamento ao acusado ou a seu responsável no 
caso de acusado menor no prazo máximo de 3 (três) dias a contar do 
julgamento da impugnação. 
h) Determinar a quem de direito a aplicação de pena.  

5- O nome do acusador e de suas testemunhas somente poderão ser utilizados 
caso seja necessário o processo judicial, devendo tais nomes permanecerem 
no mais absoluto sigilo, independente do resultado do julgamento. 
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OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS
 

Escaninho: 

Para alunos do 6º ano em diante é disponibilizado a opção de locação do escaninho. 
Caso haja interesse, o aluno deve entrar em contato com a Secretaria para o pagamento 
da taxa anual. 

Trabalho de campo: 

O Colégio Arnaldo realiza trabalhos de campo que são planejados com o propósito de 
prover os educandos de novas experiências e dar-lhes a oportunidade de pôr em prática 
os conteúdos estudados em sala de aula. Esses trabalhos de campo acontecerão por 
séries e temáticas específicas. Os custos por trabalho de campo serão comunicados 
previamente às famílias, que poderão aderir ou não. 

 

Horário Integral:  

Da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, o Colégio Arnaldo oferece o 
horário integral, no qual o aluno participa de atividades extracurriculares, oficinas, realiza 
seus deveres de casa e mantém rotina de estudo.  

Horário: das 7h. às 13h. 

 

COLÔNIA DE FÉRIAS 

Acontece em dezembro, com a participação de alunos até o 9º ano (exceto em situações 
de restrição sanitária). Durante a Colônia de Férias, são realizadas várias atividades 
esportivas, artísticas e lúdicas. O evento é aberto ao público externo, com o pagamento 
de taxa específica. Mais informações podem ser obtidas com a Supervisão do Integral 
ou Secretaria. 

 

SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO:, 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
FINAIS E 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

As solenidades de encerramento das séries mencionadas têm o objetivo de marcar a 
conclusão de um segmento de ensino. 

Lembramos aos pais que o Colégio Arnaldo não orienta e nem motiva os alunos para se 
organizarem em comissões que promovam festividades fora do ambiente escolar, dessa 
forma, não são permitidos encontros ou reuniões nas dependências da Instituição para 
esse fim. Os custos envolvidos nas Solenidades de Encerramento são comunicados aos 
pais previamente. 
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PORTAL E OUTROS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
 

Site do Colégio Arnaldo — www.colegioarnaldo.com.br 
No site do Colégio Arnaldo, a família encontra várias funcionalidades e documentos.
 
Página inicial: 
- Dever de casa 
- Eventos em destaque        
- Notícias 
 
Portal de Ensino: 
 
Área restrita para alunos e pais. Para o primeiro acesso, deve-se utilizar a orientação 
abaixo: 
 

Portal de Ensino: 

Área restrita para alunos e pais. Para o primeiro acesso, deve-se utilizar a ori
abaixo: 

Pais: 

Usuário: CPF com os 12 dígitos sem ponto ou travessão do responsável financeiro.

Senha: data de nascimento do responsável financeiro com 8 dígito

Estudante: 

Usuário: número de matrícula. 

Senha: data de nascimento do estudante com 8 dígitos sem as barras.

- Acesso ao boletim escolar. 

- Segunda via do boleto bancário. 

 

Biblioteca: 

- Consultar o acervo do Colégio Arnaldo 

 

Seção por segmento:  

EFII / EM: 

- Manual do aluno. 
- Calendário letivo. 
- Calendário de provas e simulados. 
- Conteúdo das avaliações parciais. 
- Listas de material 
- Horários de aulas.  
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• Não é permitida a entrada na Biblioteca de alunos portando mochilas, bolsas, sacolas, 
etc.; 
• É imprescindível o silêncio no recinto da Biblioteca. O ambiente é exclusivo ao estudo 
e à pesquisa; 

Portal Poliedro - Portal Edros — www.portaledros.com.br (do 6º ano EFII à 3ªsérie
 

do Ensino Médio) 

Área restrita para pais e alunos. As senhas serão entregues individualmente aos alunos. 
Também pode-se obter a senha por meio do e-mail suporte@sistemapoliedro.com.br. 

Dentro do Portal Edros, temos o P+ que é uma ferramenta educacional multiplataforma 
que utiliza conceitos de aprendizagem adaptativa para ajudar os alunos no processo de 
ensino e aprendizagem. Tanto os alunos quanto os pais podem acessar o aplicativo por 
meio do computador conectado à internet ou baixá-lo em telefones celulares ou tablets. 

Opções disponíveis no Portal Edros e P+: 

- Gabaritos de simulados. 

- Recados da Coordenação de segmento / SOE. 

- Análise de desempenho nos simulados.  

- Recursos educacionais organizados por assunto. 

- Vídeo aulas. 

- Livro didático digital. 

- HD virtual. 

 

 

BIBLIOTECA  

 

REGIMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA 

A Biblioteca Carlos Drummond de Andrade coloca à disposição dos alunos e 
educadores, recursos bibliográficos e de acesso à informação para efeito das atividades 
de incentivo à leitura, ensino e pesquisa. 
Conta com um excelente acervo composto por mais de 23 mil obras, como livros, jornais, 
revistas, dicionários, almanaques, dentre outros, que atendem à Educação Infantil, ao 
Ensino Fundamental e ao Ensino Médio.  
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• Não será permitido ensaio de teatro ou apresentação de trabalho oral, brincadeiras, 
uso de quaisquer aparelhos eletrônicos (exceto notebooks, etc.) ou qualquer 
manifestação que venha alterar a harmonia necessária ao ambiente; 
• Não é permitido marcar, escrever, rabiscar, cortar, dobrar, colar qualquer material da 
Biblioteca. O material danificado deverá ser substituído. 
• Não é permitido lanchar no interior da Biblioteca; 
• Os livros utilizados não devem ser recolocados nas estantes, e sim sobre as mesas. 
Eles serão guardados pelos funcionários responsáveis; 
• Os computadores da Biblioteca devem ser utilizados somente para consultas à base 
de dados; para quaisquer outros fins, o aluno deve utilizar o Laboratório de Informática; 
• A Biblioteca não se responsabiliza por objetos pessoais que os alunos estejam portando 
no recinto; 

 

ESPAÇO INFANTIL  

• Destinado aos alunos da educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, sendo 
necessário o prévio agendamento para a utilização do espaço. 
• Os alunos só poderão utilizar o espaço com o acompanhamento do funcionário da 
biblioteca. 
• É vetado o uso do espaço infantil para outros fins que sejam divergentes do proposto 
(Contação de histórias, aulas, atividades complementares). 
 

EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS:  
 
  

 Têm direito ao empréstimo das obras todos os alunos matriculados, professores 
e funcionários deste estabelecimento de ensino, desde que não haja pendências 
na Biblioteca;  

 O aluno poderá fazer empréstimo de no máximo 03 (três) obras diferentes, 
simultaneamente, com prazo para empréstimo de 7 (sete) dias 
consecutivos.  Exceto livros do Passaporte Literário, que o aluno poderá fazer o 
empréstimo de no máximo 1 obra, com prazo de 15 dias consecutivos.  

 Todo usuário é responsável pelo material em seu poder, não podendo transferir 
para outros os seus empréstimos. Em caso de perdas e danos, os usuários 
deverão restituir à Biblioteca outro exemplar da mesma obra, além de sujeitar-se 
ao pagamento de multa. Quando se tratar de obra esgotada, a Biblioteca indicará 
outro de igual valor para a substituição;  

  
RENOVAÇÃO DE MATERIAIS:   

•

•

•
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A renovação das obras poderá ser realizada pessoalmente no balcão de 
atendimento. As obras com reserva e com atraso não podem ser renovadas, 
portanto, o(a) usuário(a) deverá comparecer à Biblioteca com os livros em mãos 
para devolução.  

 Para evitar o pagamento de multa sugerimos que a renovação seja realizada um 
dia antes da data de devolução.  

  
  

MULTA POR ATRASO   

 

RESERVA DE MATERIAIS: 

• Os livros em reserva estarão disponíveis para o empréstimo por 24 horas. Caso o aluno 
não procure, o material ficará disponível para o próximo da lista; 
• Só poderão ser objetos de reservas livros que estejam emprestados; 

  

Horário de funcionamento das Bibliotecas: 

 A devolução fora do prazo acarretará o pagamento no valor de R$ 1,00 (um 
real), calculada por dia de atraso, para cada obra, sendo contado 
ininterruptamente, incluindo sábados, domingos e feriados  

 Ficam suspensos automaticamente pelo Sistema da Biblioteca novos 
empréstimos, renovações e reservas até o pagamento da multa e a devolução 
ou reposição do material.  

 Os alunos do infantil ao 3º ano do ensino Fundamental 1 são 
isentos do pagamento da multa e recebem somente a orientação no momento 
da devolução do material.  

•

•

•

•

Horário de funcionamento da Biblioteca:

Unidade Funcionários:

De segunda à sexta-feira 7h às 22 h

Aos sábados de 9h às 12 h

• Os casos omissos, neste regulamento, serão resolvidos pela Coordenação da 
Biblioteca e pelas Coordenações de Cursos das Instituições Arnaldo Janssen
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LABORATÓRIO E MUSEU

  
Para a utilização dos Laboratórios de Química/ Biologia é importante que se previnam 
acidentes mediante obediência as normas de segurança apresentadas pelos 
professores. É obrigatório o uso de jaleco nesses espaços para a execução de práticas.  
Os museus são ambientes tipicamente de observação e de demonstração experimental 
em História Natural e Mineralogia. A manipulação do acervo deverá ser realizada 
exclusivamente pela coordenadora ou quando permitido por ela. 
 

 
REGULAMENTO PARA USO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA/ BIOLOGIA 

 

A atividade experimental na escola pode ser compreendida como toda prática 
pedagógica relacionada a processos físicos, químicos e biológicos, a qual possa 
envolver a observação, análise e conclusão, além da manipulação de materiais, como 
vidrarias, reagentes, instrumentos e equipamentos eletroeletrônicos, mecânicos ou 
térmicos, como também materiais alternativos quando adequados ao tipo de atividade e 
do espaço pedagógico planejado para sua realização  
Essas atividades experimentais realizadas no espaço do laboratório escolar de Ciências 
da Natureza constituem parte do processo ensino-aprendizagem nessa área de 
conhecimento e contribuem para a formação do educando permitindo que os estudantes 
compreendam os fundamentos científico-tecnológicos intrínsecos aos processos 
produtivos, relacionando teoria e prática, e que desenvolvam atitudes de reflexão sobre 
as teorias científicas e suas limitações.  
A importância da abordagem experimental também está na caracterização do seu papel 
pedagógico e investigativo, a fim de auxiliar os estudantes na formação, explicitação, 
problematização e discussão dos conceitos científicos.   
Destacamos, aqui, algumas orientações gerais para uso do laboratório:  

Seguir sempre as orientações do (a) professor (a) e realizar as atividades 
sempre com atenção.  

 O uso do jaleco é obrigatório, de preferência comprido.  
 Não colocar bolsas, blusas ou qualquer outro objeto que não faça parte da aula 

sobre a bancada ou mesa.  
 Não comer e não tomar líquidos no laboratório.  

Prender cabelos compridos.  
 Ter cuidado com o manuseio do material do laboratório para evitar danos ao 

patrimônio.  
 Não mexer ou pegar qualquer objeto/reagente sem a autorização prévia do 

professor responsável.  
 Permanecer sentado em sua mesa durante a aula, salvo orientação do (a) 

professor (a)  
 Comportar-se de modo coerente com o local, evitando comportamentos 

inadequados.  

 

•

•
•

•
•
•

•

•

•
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REGULAMENTO PARA USO DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA 

Normas e procedimentos para uso do Laboratório de Informática 

 O laboratório de informática é exclusivamente para uso pedagógico: aulas, 
pesquisas e trabalhos escolares. Não será autorizado nenhum acesso que 
comprometa a segurança da informação. 

 É proibida a entrada com comida, bebida ou fumar no ambiente. 
 Não é permitido abrir, desmontar, reconfigurar, danificar ou retirar qualquer 

equipamento do laboratório. 
 Não é permitido nenhum tipo de violação aos direitos humanos, atitudes que ferem 

a Lei Geral de proteção aos Dados ou ao Regimento da Instituição. 
 Não é permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico, tais como: 

celulares, câmera digital, entre outros. 
 O acesso aos computadores requer usuário e senha, caso não possua entrar em 

contato com o laboratorista. 
 Ao término de cada aula, deixar o laboratório em ordem: 

 As cadeiras encostadas na mesa com o teclado e mouse no lugar; 
 Lixo jogado na lixeira; 

 Caso haja alguma dúvida no que se refere ao conteúdo da aula, reportar-se ao 
professor, em relação a parte tecnológica conte com o laboratorista. 

 Falar em voz baixa durante a permanência no laboratório, evitando tirar a 
concentração dos colegas das atividades. 

 Não é permitido a permanência de aluno de outra turma no laboratório enquanto 
estiver acontecendo uma aula. 

 Nenhum software deve ser instalado nos computadores sem autorização prévia 
do laboratorista. 

 Os alunos estão terminantemente proibidos de acessar sites que não sejam para 
fins pedagógicos. 

 Respeite o horário de funcionamento do laboratório (informação anexada na 
entrada do ambiente). 

Conserve os móveis e equipamentos do laboratório: cadeira, mesa, computador, 
microfones, fones e demais, cuidando sempre teremos nossas ferramentas para 
estudos. 
A utilização de forma individual no laboratório só será permitida com autorização 
do laboratorista e se houver disponibilidade do ambiente. Nenhum aluno deve 
permanecer no laboratório sem a devida autorização. 

 O uso de equipamentos particulares, como notebook, estará submetido à política 
de segurança de utilização dos recursos e será necessário preencher formulário 
próprio. 

 Os usuários que praticarem ações que resultem em danos estarão sujeitos às 
seguintes sanções: 

 Suspensão temporária de uso do Laboratório; 
 Reposição de equipamentos danificados ou retirado; 
 Sanções disciplinares previstas no Regimento Interno da Instituição. 

 

 


