
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO 
EDUCANDO 2021 



Muito bem vindo (a) ao Colégio Promove! 

 
 

É com satisfação que iniciamos o ano de 2021, com objetivo de desenvolver as 

potencialidades de cada um de nossos estudantes, na superação dos novos desafios e 

perspectivas de um ensino e aprendizagem voltados ao conhecimento, sociabilidade, 

crescimento pessoal e coletivo. 

O manual do educando tem por finalidade orientar os estudantes à vida acadêmica no 

espaço escolar, bem como a função e atuação dos diferentes participantes de toda a 

comunidade educativa. Neste sentido, nós do Colégio Promove, ao considerarmos que a 

prática pedagógica se realiza por meio do e para o diálogo, apresentamos nossa 

instituição, desde a estrutura gestora às diretrizes e aspectos normativos. 
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DIREÇÃO 

A Direção deste colégio será exercida por uma Diretora Geral, responsável pelo seu 

funcionamento perante as autoridades competentes. 

 
SETOR PEDAGÓGICO 

Formado por um orientador educacional que atende aspectos relacionados à disciplina e 

aprendizagem. É também composto por equipe de monitores (profissionais voltados ao 

auxílio discente e docente). 

 
CENTRAL DE ATENDIMENTOS (CA) 

Setor de atendimento aos pais e estudantes nos quesitos financeiros e documentais. 
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HORÁRIOS DAS AULAS 
 

Ensino Fundamental II 

1º H 7h10 – 8h 

2º H 8h – 8h50 

3º H 8h50 – 9h40 

Intervalo 9h40 – 10h 

4º H 10h- 10h50 

5º H 10h50 – 11h40 

Ensino Médio 

1º H 7h10 – 8h 

2º H 8h – 8h50 

3º H 8h50 – 9h40 

Intervalo 9h40 – 10h 

4º H 10h – 10h50 

5º H 10h50 – 11h40 

 
 
 
 

PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE 

É exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 

letivas de cada ano, para aprovação. A frequência do educando é registrada diariamente 

pelo professor por meio da chamada realizada em sala. 

No modelo de Ensino Híbrido, o registro de frequência dos alunos presentes na escola 

será de responsabilidade do(a) professor(a). Já a frequência dos alunos que assistirem 

às aulas on-line ficará sob a responsabilidade do(a) monitor(a) da turma. Ressalto que o 

aluno que optou por assistir aula on-line deverá participar das atividades escolares de 

forma ativa. É necessário durante as aulas remotas o uso do microfone, câmera e chat 

disponíveis no google meet. O aluno que estiver logado no meet, e não responder 

chamada e solicitações dos professores será registrado ausência na aula. 

 
 

ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS 

Concernente à pontualidade, o limite máximo de atraso após o horário de entrada é de 10 

minutos, exceto permissões apresentadas ao setor pedagógico. 

• Os educandos que atrasarem no 1º horário deverão dirigir- se ao setor pedagógico, 

responsável pelos registros, e só poderão dirigir-se à sala de aula no 2º horário. 

• O educando que chegar após o 1º horário também deverá apresentar justificativa 

assinada pelo responsável ao setor pedagógico, e aguardar o próximo horário para 

adentrar em sala. 
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• Os educandos que chegarem atrasados sem justificativa após o intervalo receberão 

ficha de encaminhamento e a família será comunicada. Em caso de reincidência, os 

educandos receberão advertência e a família será convocada. 

A autorização para saída antecipada deverá ser feita por escrito e assinada pelos 

responsáveis. 

 
 

ATESTADOS MÉDICOS 

Os atestados médicos deverão ser entregues na Secretaria, no prazo máximo de 48 

horas após a falta. 

 
 

USO DO UNIFORME 

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares e nas dependências do 

colégio. É proibido fazer recortes ou alterar modelo padrão. Para realizar as atividades 

escolares é obrigatório o uso do tênis. Será permitido o uso de calça jeans azul 

tradicional sem rasgos. 

Local de vendas: Papelaria Risk – Águas Claras. Endereço: Rua 9 Sul, Loja 78/79, 

Edifício Águas de Cabo Branco – Telefone (61) 3436-1800. 

Uso de máscara: durante a pandemia é obrigatório o uso de máscara nas depedências 

do colégio.  

 
 

ATIVIDADE FÍSICA 

Poderão ser dispensados, por período determinado, com justificativas, das sessões de 

Educação Física, os educandos indicados para participarem de competição esportiva, de 

caráter oficial, em âmbito internacional, nacional, estadual ou municipal, inclusive no 

período especial preparatório; educandos que apresentem problemas de saúde 

comprovado por atestado médico, justificativa dos pais ou atestado de trabalho, e 

deverão ser entregues diretamente à secretaria. 

O educando com dispensa ou justificativa por problema de saúde deverá realizar 

atividades diversas orientadas pelo professor (s) da área (s) a fim de ser avaliado. 

 
 

USO DO MATERIAL ESCOLAR 

O material pedagógico é de uso obrigatório, com objetivo de auxiliar no processo ensino e 

aprendizagem. Os estudantes, diariamente, devem comparecer com todo o material 

escolar necessário para a realização das suas atividades e participação nas aulas. O não 

pertencimento do material repercutirá em encaminhamento ao setor pedagógico pelo 

docente. 
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CARTEIRA ESTUDANTIL 

Como documento de identificação no Colégio Promove, recomenda- se a CARTEIRA 

ESTUDANTIL, por possibilitar descontos em eventos culturais durante o ano letivo. No 

início do ano, o educando será orientado pela escola a adquirir o respectivo documento. 

 
USO DO CELULAR 

A Lei Distrital nº 4.131 de 2008 proíbe o uso de aparelhos celulares, bem como de 

aparelhos eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio do tipo  MP3, 

CDs e jogos por educandos das escolas públicas e privadas de Educação Básica do 

Distrito Federal.  

No modelo de Ensino Híbrido está autorizado o uso de aparelhos celulares, tablets e 

notebooks durante ás aulas com finalidade pedagógica. Devendo o aluno ficar 

responsável pelo cuidado, zelo e proteção do equipamento. 

 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

O Colégio Promove conta com o apoio de estudantes do curso de enfermagem no 

atendimento básico ao estudante em situações emergentes. É o setor que informa o 

responsável do educando em situações que o impossibilitam participar das aulas por 

questões de saúde. Ressaltamos que os remédios só serão ministrados mediante receita 

médica e autorização dos familiares por escrito – o medicamento deverá vir de casa. 

 
ACHADOS E PERDIDOS 

Não é de responsabilidade do colégio objetos perdidos ou esquecidos em suas 

dependências. Os estudantes deverão identificar todos os seus pertences para que, 

quando encontrados, possam ser devolvidos pelo setor pedagógico. 

 
PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

Os projetos educacionais visam à participação efetiva de todo o corpo discente nas 

diferentes séries. Portanto, é de responsabilidade de cada educando atuar de forma 

colaborativa em todas as atividades de seu segmento. 

 

 
• Acolhida Aos Estudantes no Início do Ano Letivo: Com o espírito fraterno, o Colégio 

Promove acolhe os estudantes de forma festiva durante a primeira semana de aula, 

momento que também reune pais e professores no diálogo e responsabilidade. Vários 
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acontecimentos marcam o início do ano letivo: acolhida da direção pedagógica, 

apresentação do corpo docente e equipe, momentos culturais, outros. 

• Plantão de Estudos: Com o objetivo de intensificar os estudos, o Setor Pedagógico do 

Colégio Promove disponibiliza o horário dos Plantões Tira- dúvidas em todas as áreas do 

conhecimento, com horários disponíveis no contra turno. 

• Projeto Celebração da Páscoa: A festa da Páscoa, de tradição milenar, é celebrada por 

toda a comunidade educativa em ações solidárias voltadas ao público específico, em um 

projeto organizado por estudantes da sétima série (7º ano), com intuito de celebrar a vida 

a partir dos princípios cristãos e os pressupostos de cidadania (Público: Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio). 

• Projeto Profissões: propõe alternativas voltadas à orientação vocacional concretizadas 

em palestras, visitas, orientações coletivas e individuais, de modo a ampliar o 

conhecimento dos estudantes sobre as múltiplas profissões existentes no atual mercado 

de trabalho. (Público: 9º ano Ensino Fundamental ao Ensino Médio). 

• Projeto Festa Junina: através da riqueza estética e linguística, a festança reúne toda a 

comunidade escolar em confraternização, interação e respeito aos valores regionais. 

(Público: Ensino Fundamental e Médio). 

• Projeto Obras do PAS e ENEM: É uma proposta imprescindível à formação humana e 

social dos estudantes do Colégio Promove, oportunizando lhes, a partir de aulas 

integradas, o estudo aprofundado sobre obras relacionadas às diversas áreas do 

conhecimento. Implica, na realização de simulados, o aperfeiçoamento da escrita e do 

pensamento crítico em múltiplos contextos. (Público: Ensino Médio). 

• Projeto Dia do estudante: A escola enaltece a condição estudantil de forma celebrativa, 

com o intuito de reconhecer e valorizar o seu papel na sociedade. 

• Projeto Responsabilidade Sustentável (1ª trimestre): Tem como obejtivo desenvolver 

ações sociais em práticas sustentáveis em diversas formas para o cotidiano 

socioespacial. Responsáveis: Geografia, História, Filosofia, Sociologia e Química. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

1. Ensino Fundamental 6º ao 8º Ano 
 

Na avaliação do aproveitamento dos educandos é adotado o Sistema de pontos 

cumulativos. São distribuídos durante o ano letivo 100 pontos, sendo necessário para 

aprovação, no mínimo 60% dos pontos distribuídos durante o ano letivo. 

Ensino Fundamental do 6º ao 8º ano: 
 

Trimestre Provas Outras 

Atividades 

1º trimestre – 30 

pontos 

18 pontos 12 pontos 

2º trimestre – 30 

pontos 

18 pontos 12 pontos 

3º trimestre – 40 

pontos 

24 pontos 16pontos 

 

Provas 
 

A) Prova específica – Instrumento que avalia somente uma disciplina. 
 

B) Provas Integradas – Instrumento que avalia todas as disciplinas, aplicadas aos alunos 
do 6º ao 8º ano. 

 

C) Prova por Área de Conhecimento: Instrumento que avalia as disciplinas conforme área 

de conhecimento, aplicada aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do 

Ensino Médio. 

 
 

Áreas de Conhecimento: 
 

Exatas: matemática 
 

Linguagens: Gramática, Literatura, Redação, Artes, Educação Física, Inglês e Espanhol. 
 

Ciências da Natureza: Biologia, Física, Química. 
 

Ciências Humanas: História, Geografia,  Filosofia e Sociologia ( sendo Filosofia e 

Sociologia apenas para o ensino médio). 
 

2. 9º ano Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio 
 

Trimestre Provas Outras 

Atividades 

1º trimestre – 30 pontos 21 pontos 9 pontos 

2º trimestre – 30 pontos 21 pontos 9 pontos 

3º trimestre – 40 pontos 30 pontos 10 pontos 
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D) Outras atividades: Instrumento que avalia atividades diversas e extras, propostas 

pelos professores tais como: 

• Lista de exercícios 

• Testes 

• Atividades práticas 

• Seminários 

• Tarefas de casa 

• Exercícios do livro 

 
 

O aluno deverá ficar atento aos prazos de entrega ou apresentações estipuladas pelos 

professores. 

 
 

SEGUNDA CHAMADA 

Caso o educando perca alguma das respectivas avaliações poderá requerer uma 2ª 

oportunidade, desde que apresente: 

Atestado médico ou justificativa dos pais ou responsáveis, acatada pela Direção; 
 

I. Requerimento, dentro do prazo de até 48 horas após a aplicação da avaliação 

em 1ª chamada, junto à secretaria. 

II. O comprovante de pagamento da taxa referente à 2ª chamada. Caso o aluno 

apresente atestado médico, será isento da taxa. 

 
 
 

AVALIAÇÃO ADICIONAL (Aplicado para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio). 

• Simulados – Instrumento avaliativo que simula os exames externos de vestibular. 
 

• Será aplicado em cada trimestre um simulado. 
 

• Não haverá segunda chamada. 

 
 
 

SEMINÁRIO 

O seminário escolar trata-se de apresentação de grupo dos alunos que compartilham o 

conhecimento adquirido de um determinado tema. 

O Aluno deve: 

 

❖ Fazer um estudo geral do tema proposto pelo professor 

❖ Aprofundar os estudos no conteúdo selecionado para ele 
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❖ Preparar o material necessário para o dia da apresentação. 

 
RECUPERAÇÃO PARALELA 

No primeiro e segundo trimestre, o estudante que não obter a media trimestral de 60% 

em cada componente curricular realizará a avaliação de recuperação, após aula de 

revisão, de modo a ter a oportunidade de obter a média. Não atigindo a média na 

respectiva avaliação, o estudante ficará com a nota superior, ou seja, a nota da avaliação 

regular ou a nota da avaliação paralela na média do trimestre. 

 
RECUPERAÇÃO FINAL 

A recuperação final é destinada ao aluno que obtiver, em até 05 (cinco) componentes 

curriculares, nota final igual ou superior a 30 (trinta) pontos e inferior a 60 (sessenta) 

pontos. Além desses limites configura-se reprovação no ano ou na série em curso, ou 

seja, o aluno que apresentar nota final inferior a 30 pontos em 1 ou mais componentes 

curriculares estará automaticamente reprovado. 

Serão distribuídos nos trabalhos e avaliação de recuperação final 100 pontos, distribuídos 

da seguinte forma: 40 % (quarenta por cento) para trabalhos dentro ou fora da sala de 

aula e 60 % (sessenta por cento) para avaliações. O educando que, somados os pontos 

dos trabalhos e o das avaliações, conseguir um mínimo de 60 (sessenta) pontos será 

considerado aprovado. 

 
AVALIAÇÃO ESPECIAL 

O educando que não tiver alcançado na recuperação final o mínimo 60 (sessenta) pontos, 
mas obteve nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos, em até 03 (três) disciplinas, poderá 
requerer uma Nova Oportunidade de recuperação junto ao Serviço Pedagógico ou 
Secretaria da escola, num prazo de 48 horas a contar da divulgação dos resultados da 
recuperação final, e poderá realizar estudos autônomos durante as férias e ser avaliado 
antes do início do ano letivo subsequente. A avaliação vale 100 pontos e o educando 
deverá obter o mínimo de 60% (sessenta) do total para sua aprovação. Os educandos 
receberão no prazo de 48 horas os resultados das avaliações, para que seja efetuada a 
matrícula na série conveniente. 

A prova será aplicada dia 24/01/2022 

 
APROVAÇÃO 

Está aprovado o educando que conseguir um total de 60% (sessenta por cento) dos 

pontos distribuídos durante o ano letivo, em cada conteúdo. 

 
DIREITOS DOS EDUCANDOS 

I. A efetiva aprendizagem de todos os conteúdos básicos e indispensáveis das 

séries cursadas neste estabelecimento de ensino; 

II. Participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas, destinadas à 

sua formação e promovidas pelo estabelecimento; 

III. Ser tratado com respeito, atenção e urbanidade, pelos professores, Diretores, 

funcionários do estabelecimento e colegas; 

IV. Apresentar sugestões à Diretoria do estabelecimento; 
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V. Representar, em termos e por escrito, contra omissões, atos, atitudes e 

deficiências de professores, diretores e funcionários e serviços do 

Estabelecimento; 

VI. Utilizar-se dos livros da Biblioteca, nos termos e normas estabelecidas para 

seu funcionamento; 

VII. Utilizar-se  das    instalações    e    dependências do Estabelecimento, na 

forma e nos horários que lhes for reservado; 

VIII. Tomar conhecimento, através de caderneta e/ ou boletim das notas obtidas e 

de sua frequência; 

IX. Requerer, nos termos deste Regimento, revisão de testes e trabalhos 

escolares, destinados à avaliação para promoção, bem como certidões e 

atestados relacionados com sua vida escolar; 

X. Recorrer das decisões das autoridades escolares para órgãos de hierarquia 

superior, comunicando o fato a Diretoria do Estabelecimento de Ensino por 

escrito. 

 
 

DEVERES DOS EDUCANDOS 

 

 
1. Aplica a máxima diligência no aproveitamento do ensino que lhe é ministrado; 

2. Atender ao regime didático e disciplinar, bem como à organização escolar deste 

estabelecimento de ensino; 

3. Frequentar com assiduidade as aulas e demais atividades escolares; 

4. Cumprir com rigorosa exatidão as determinações da Diretoria, de professores e 

funcionários, nas respectivas órbitas de suas competências; 

5. Observar os preceitos da higiene individual; 

6. Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, material, 

móveis e utensílios e maquinário, ressarcindo o estabelecimento do prejuízo que 

causaram; 

7. Tratar com urbanidade e respeito os diretores, professores, autoridades de 

ensino, funcionários e colegas; 

8. Possuir e apresentar, quando exigido, todo o material didático individual; 

9. Comparecer às solenidades e festas cívicas e sociais promovidas pelo 

Estabelecimento; 

10. Pagar, com pontualidade, as mensalidades escolares e demais encargos 

decorrentes do contrato de prestação de serviços que se firmará com a matrícula 

e emanados deste Regimento e de dispositivos legais; 

11. Contribuir para a elevação moral do nome do estabelecimento e promover seu 

prestígio em qualquer lugar onde estiver; 

12. Agir com probidade na execução dos trabalhos e testes escolares; 

13. Respeitar os símbolos nacionais, as instituições e as autoridades do País; 

14. Executar todos os trabalhos escolares determinados pelos professores nos 

conteúdos das respectivas áreas de estudo, atividades ou disciplinas. 
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15. Entregar aos responsáveis correspondências enviadas pela escola, devolvendo-a 

assinada, no prazo estabelecido, quando for o caso. 

16. Chegar ao Colégio no horário estabelecido, portando a documentação necessária 

e o uniforme escolar; 

17. Usar o uniforme escolar completo. 

 
 
 

SANÇÕES DISCIPLINARES 

Aos educandos, conforme a gravidade ou a reiteração das faltas ou infrações serão 

aplicadas as seguintes penalidades: 

 

❖ Aconselhamento; 

❖ Advertência oral ou escrita; 

❖ Cancelamento dos descontos nas mensalidades, caso tenha; 

❖ Transferência Exclusão do Estabelecimento (se maior). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WWW.COLEGIOPROMOVE.COM.BR 
(61) 3574-9959 

http://www.colegiopromove.com.br/
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