INFORMATIVO 2018
ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS FINAIS) E ENSINO MÉDIO

1- APRESENTAÇÃO
Este Boletim Informativo destina-se aos alunos do Colégio Centro
de Estudos/pH Sistema de Ensino e tem, antes de tudo, o objetivo de
apresentar para os alunos e seus responsáveis a nossa filosofia.
Como buscamos e fazemos ensino de qualidade, é primordial que
todos conheçam as normas básicas de nossa Instituição.
No Colégio Centro de Estudos/pH Sistema de Ensino, o aluno é
estimulado a desenvolver plenamente suas potencialidades no sentido de
avançar gradativamente na apropriação dos conhecimentos transmitidos,
historicamente acumulados e socialmente valorizados, em busca de plena
cidadania. Ou seja, aqui, o aluno não só adquire informações, mas também
vivencia o que está aprendendo. É estimulado a questionar, criar,
raciocinar, solidificando, assim, sua personalidade e sua capacidade de
escolha.
A filosofia do Colégio Centro de Estudos/pH Sistema de Ensino está
baseada na qualidade, no dinamismo e na valorização da solidariedade e
da justiça e, principalmente, no compromisso com a formação de seus
alunos.
Nossa missão é cuidar de você!
2- MATRÍCULA:
Documentos necessários à regularização da matrícula do aluno,
conforme legislação vigente e Regimento Escolar:
• Do responsável: RG, CPF e comprovante de residência (fotocópias).
• Do aluno: certidão de nascimento, RG, CPF (fotocópias) e Histórico
Escolar (original).
De acordo com o artigo 14, parágrafo 3º da Deliberação do
Conselho Estadual de Educação nº 340, de 05 de novembro de 2013, ao
aluno em processo de transferência, cuja matrícula ainda não se tenha
concretizado pela falta de apresentação da documentação, é permitido
frequentar a escola de destino pelo período máximo, improrrogável, de 45
(quarenta e cinco) dias, a partir do início do ano letivo ou da data da
matrícula, no caso de ingresso no decorrer das aulas. A validade desta
frequência, para fins escolares, somente será reconhecida após a
apresentação da documentação correspondente e efetiva concretização da
matrícula.
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3- HORÁRIO
Em 2018, o horário de funcionamento será:
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
Manhã: 7h às 12h20min / 9º Ano (13h10min – uma vez por semana)
Tarde: 14h às 17h30min (Monitoria de acordo com o horário)
• Ensino Médio
Manhã: 7h às 13h10min
Tarde: 14h30min às 17h50min
3.1- OBSERVAÇÕES
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
Sábado Pedagógico – data prevista no Calendário Escolar e
horários previamente definidos conforme o cronograma entregue aos
alunos com antecedência.
• Ensino Médio
Os projetos, avaliações e simulados, quando realizados aos
sábados e/ou domingos, serão em datas e horários previamente definidos
conforme o cronograma entregue aos alunos com antecedência.
4- DINÂMICA E FUNCIONAMENTO
4.1- OPERACIONAL DIÁRIO
4.1.1- MOVIMENTAÇÃO DOS ALUNOS
O aluno deverá entrar em sala 5 minutos antes do início das aulas.
Se chegar ao Colégio atrasado mais de 10 minutos, será registrado no
Controle de Atraso e, quando recorrente, será encaminhado à
Coordenação Pedagógica.
Durante o horário de aula, o aluno somente poderá sair da sala com
autorização do docente e em caso de extrema necessidade.
Após cada intervalo, os alunos deverão se dirigir imediatamente
para suas salas.
Todas as aulas serão obrigatórias pela manhã. Eventualmente, o
horário de saída da turma poderá ser adiado pelo próprio docente para
completar a explicação de algum aspecto do conteúdo ou pela Direção e
Coordenação, para dar avisos.
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O aluno só poderá se ausentar do Colégio quando houver, por
escrito, uma autorização datada e assinada por seu responsável, não
cabendo exceção a esse procedimento.
Em caso de imprevisto, o responsável será contatado pela
Coordenação Pedagógica para autorizar a saída do aluno.
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
Controle de Saída (Manhã e Monitoria)
Todo aluno terá carteira para saída de acordo com requerimento de
autorização pelo responsável (no final das atividades escolares):
- Carteira verde – autorizada a saída sem responsável.
- Carteira vermelha – saída só com o responsável ou outra pessoa
indicada pelo mesmo.
4.1.2- ATRASOS
Horário máximo para entrada na Escola: 7h50min.
A entrada após esse horário está condicionada a presença do
responsável com a devida justificativa.
4.2- UNIFORME ESCOLAR
O aluno deverá comparecer ao Colégio devidamente uniformizado.
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
• Meninas:
- Blusa ou camiseta do Colégio;
- Bermuda ou calça legging do Colégio;
- Tênis ou sapatilha azul, branca ou preta.
• Meninos:
- Blusa ou camiseta do Colégio;
- Bermuda do Colégio;
- Calça jeans escuro;
- Tênis azul, branco ou preto.
Obs.: Quando o aluno não estiver rigorosamente uniformizado, ele será
advertido e o pai/responsável tomará ciência para tomar as devidas
providências.
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• Ensino Médio
- Blusa do Colégio;
- Calça ou bermuda (até 5 cm acima do joelho) lisa jeans ou brim azul
escuro ou preto;
- Calçados fechados.
Obs.: Quando o aluno não estiver rigorosamente uniformizado, ele voltará
para casa, salvo justificativa do responsável que deverá entrar em contato
com a escola antecipadamente.
Não será permitido o uso de qualquer outro traje ou acessório que
seja considerado, pela Direção, impróprio à atividade escolar.
Lembramos que os uniformes não poderão ser modificados em
nenhum de seus detalhes, incluindo o comprimento da camisa e/ou
bermuda.
4.3- DISCIPLINA
O professor tem total autonomia para retirar de sala o aluno que não
se comportar adequadamente, aplicando as penalidades de acordo com o
Regimento Escolar e a Legislação vigente.
4.4- SEGUNDA CHAMADA
Para que o aluno possa realizar prova de 2ª chamada, será
necessário que seu responsável preencha um requerimento, anexe a este
justificativa por escrito e, dependendo do caso, comprove, com documento
pertinente, a ausência do aluno.
O prazo para se requerer a 2ª chamada será de até 72 horas após
a ausência do aluno, salvo casos de internação e/ou situações sem prazo
definido de término.
O requerimento será analisado pela Coordenação Pedagógica, que
o deferirá ou não, dependendo da relevância do motivo apresentado.
A prova de 2ª chamada será única e por disciplina, prevista no
Calendário de Avaliações de cada bimestre.
4.5- PROJETOS PEDAGÓGICOS EXTRAS
Para complementar o trabalho de sala de aula, poderão ser
programadas atividades extraclasse, como visitas técnicas, torneios,
festivais etc. Elas serão previstas no planejamento e avisadas com
antecedência necessária para que o responsável possa enviar uma
autorização, devidamente datada e assinada, ao Colégio, o que é
imprescindível para a participação do aluno nas referidas atividades.
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Nessas ocasiões, o Colégio estabelecerá os custos extras relativos
às atividades.
Exclusivamente para o 3º ano, são oferecidos Projetos Específicos,
com o objetivo de intensificar os estudos tendo em vista os vestibulares.
4.6- ATENDIMENTO PERSONALIZADO
A equipe técnico-pedagógica, incluindo o setor psicopedagógico,
estará à disposição para atender responsáveis e alunos.
As informações fornecidas ao Colégio, por serem sigilosas, ficarão
sob responsabilidade da Coordenação Pedagógica e/ou da Direção.
Sempre que necessário, a equipe técnico-pedagógica, os
responsáveis ou os próprios alunos poderão solicitar agendamento para
atendimentos extraordinários.
4.7- BOLETIM ESCOLAR
A cada bimestre, estará disponível, na área restrita do site
www.centrodeestudosph.com.br o boletim escolar com o registro das
médias do aluno.
Para visualizá-lo, o aluno e o responsável devem utilizar seus logins
e senhas individualizadas fornecidas pelo Colégio.
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
O Boletim Escolar será entregue ao responsável ao final de cada
bimestre.
4.8- EXERCÍCIOS SEMANAIS (PH'S)
Os alunos receberão os pH's (coletâneas de exercícios de todas as
disciplinas) com o objetivo de revisar os conteúdos estudados
anteriormente.
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
Tais exercícios deverão ser resolvidos em casa e devolvidos no dia
estabelecido pela Coordenação, no horário de entrada na Escola, às 7h.
Caso esse horário não seja respeitado, o aluno ficará com menos 1
(um) ponto por disciplina no pH em questão. Os ph’s serão corrigidos,
receberão notas e serão devolvidos aos alunos. E serão corrigidos em sala
de aula pelo respectivo professor.
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• Ensino Médio
Os pH’s serão disponibilizados na plataforma educacional (online)
salvo os exercícios das disciplinas de Filosofia, Sociologia, Inglês,
Espanhol e Redação que serão impressos.
Tais exercícios deverão ser resolvidos em casa e devolvidos no dia
estabelecido pela Coordenação, no horário de entrada na Escola, às 7h,
ou encaminhados para o Sistema de Ensino/pH, conforme orientações
online.
Caso esse horário não seja respeitado, o aluno ficará com nota 0
(zero) nos pH’s, sem a possibilidade de entrega posterior.
4.8.1- LISTA DE EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES
4.9 - SERVIÇOS OFERECIDOS PELO COLÉGIO
O Colégio Centro de Estudos - pH/Sistema de Ensino oferece aos
seus alunos os seguintes serviços:
a) Monitoria
Os monitores são profissionais ou universitários que foram
indicados pelos docentes em função do excelente desempenho
acadêmico.
Ressaltamos que a monitoria não funciona como mais uma aula, e
sim, com o propósito de auxiliar o nosso aluno a rever os conteúdos
abordados pelo professor nos pH's e exercícios diários, contribuindo para
dirimir dúvidas sobre as questões propostas.
b) Aulas de Apoio
Podem ocorrer no Ensino Médio, a critério da Direção, e têm o
objetivo de suprir as defasagens dos alunos, priorizando os pontos da
disciplina de maior dificuldade de compreensão por parte da turma ou do
aluno, no turno da tarde ou aos sábados.
4.10- RECURSOS TECNOLÓGICOS
Sem abrir mão dos recursos pedagógicos tradicionais, existe
sempre o interesse do Colégio em inserir novas tecnologias para dar
suporte ao processo de aprendizado, tornando-o dinâmico, lúdico e
eficiente. O aluno do Ensino Médio terá correção de provas, acesso ao site,
o Plural, dever de casa e monitoria online, entre outros.
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4.11- AÇÕES DE CIDADANIA
Ao longo do ano, acontecem diversas campanhas beneficentes em
nossa Escola, como forma de estímulo e ações de solidariedade por parte
de nossos alunos e colaboradores.
São campanhas de engajamento opcional, mas que trazem à tona
a realidade de nossa sociedade, buscando mostrar que, se cada um fizer
a sua parte, podemos efetivamente melhorar o futuro das próximas
gerações.
5- SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A verificação do aproveitamento será considerada parte integrante
do processo educativo e fornecerá ao Colégio dados necessários para
avaliar seus próprios objetivos.
Desta forma, a nota do aluno deve ser encarada como
consequência natural do seu processo de aprendizagem e do seu
envolvimento com os conhecimentos apresentados em sala de aula.
Existem tipos básicos diferentes de avaliação dos alunos.
5.1- PH'S
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
Em cada bimestre, serão estabelecidas as questões do pH.
Será utilizado todo o pH de cada disciplina ou componente curricular
para o cálculo da referida média.
MpH = nota do pH (por disciplina) multiplicada por 2 (peso).
• Ensino Médio
Em cada bimestre, será estabelecida a média dos pH's (MpH).
Serão utilizados os pH's de cada disciplina para o cálculo da referida
média.
MpH = soma da nota de todos os pH's dividida pelo número de pH's
e multiplicada por 2 (peso).
5.2- TESTES
Os testes serão "surpresa" ou não, e poderão acontecer a qualquer
momento, em qualquer aula, sem aviso prévio. Essa é uma forma de
manter os alunos sempre atualizados com a matéria.
O docente também pode utilizar, eventualmente, trabalhos com o
intuito de verificar o aprendizado de cada aluno.
Cálculo para a MT = soma da nota dos Testes dividida pelo número
de Testes e multiplicada por 2 (peso).
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5.3- PROVA BIMESTRAL (PB)
Ao final de cada bimestre, será aplicada uma prova de cada
disciplina, em dia marcado e avisado com antecedência. O conteúdo das
provas bimestrais será sempre cumulativo.
Cálculo para a PB = nota da Prova Bimestral multiplicada por 4
(peso) para o Ensino Fundamental e por 3 (peso) para o Ensino Médio.
5.4- PROVA GERAL / SIMULADOS
Em cada bimestre, será estabelecida a Média dos exames
avaliativos.
• Ensino Fundamental (Anos Finais)
MPG = nota da Prova Geral (por disciplina) multiplicada por 2 (peso).
• Ensino Médio
- 1º e 2º Anos: MPG = nota da Prova Geral (por disciplina) multiplicada
por 3 (peso).
- 3º Ano: MS = soma das notas do Simulado (por disciplina, quando com
questões discursivas; por área, quando com questões de múltipla escolha)
dividida pelo número de Simulados, multiplicada por 3 (peso).
5.5- CÁLCULO DA MÉDIA BIMESTRAL (MB)
• Ensino Fundamental (Anos Finais) e 1º e 2º Anos do Ensino Médio:
MB = MpH + MT + MPG + MPB
10
• 3º Ano do Ensino Médio
MB = MpH + MT + MS + MPB
10
5.6- CÁLCULO DA MÉDIA ANUAL (MA)
MA = (MB1 x 1) + (MB2 x 2) + (MB3 x 3) + (Mb4 x 4)
10
MB1 x 1 = média do 1º bimestre x peso 1;
MB2 x 2 = média do 2º bimestre x peso 2;
MB3 x 3 = média do 3º bimestre x peso 3;
MB4 x 4 = média do 4º bimestre x peso 4;
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Como o Colégio trabalha com conhecimentos cumulativos, o peso
de cada bimestre é sempre superior ao do imediatamente anterior.
5.7- PROVA FINAL (PF)
O aluno que obtiver Média Anual maior ou igual a 7,0 (sete) estará
liberado da Prova Final, e considerado aprovado nas disciplinas
correspondentes. Se a Média Anual do aluno for menor ou igual a 6,9 (seis
vírgula nove) o mesmo fará Prova Final na disciplina correspondente.
• Ensino Médio
As provas finais se realizarão concomitantemente com as aulas
normais e, para o 3º Ano, acontecerão após o último simulado a ser
realizado no ano letivo.
5.8- CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (MF)
MF = MA + PF
2
MA = Média Anual | PF = Prova Final
MF  5,0 -» aluno aprovado | MF  4,9 -» aluno em recuperação
O aluno só poderá participar da recuperação em, no máximo, 3
(três) disciplinas. Se ficar em recuperação em mais de três disciplinas,
estará automaticamente reprovado e desligado do Colégio.
5.9- CÁLCULO DA MÉDIA FINAL APÓS PROVA DE RECUPERAÇÃO (MF)
O aluno que ficar em recuperação terá a nota da prova final
desprezada e retornará à média anual que, somada à nota obtida na prova
de recuperação, formará a média final.
MF = MA + PR  5,0 aluno aprovado. PR = Prova de Recuperação
2
MF = MA + PR  4,9 aluno reprovado.
2
O aluno que for reprovado em qualquer disciplina após a
recuperação estará reprovado automaticamente no ano em questão e
desligado do Colégio Centro de Estudos / pH Sistema de Ensino.
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6- AVISOS GERAIS
O aluno poderá representar sucessivamente aos Coordenadores,
Diretor Pedagógico e ao Diretor Geral, quando se sentir prejudicado por
qualquer medida tomada pela administração, docentes e/ou funcionários
do Colégio. A representação, por escrito, deverá ser apresentada no prazo
de 5 (cinco) dias úteis a partir do conhecimento do fato gerador.
O respeito ao aluno, de modo geral e em suas convicções
religiosas, é um direito assegurado e protegido pelo Colégio.
Organização, limpeza, manutenção e segurança do Colégio são
aspectos inerentes ao desenvolvimento diário das atividades e direito do
aluno.
O responsável pelo aluno que ingressar no Colégio tem um prazo
de 40 dias, a partir do momento da matrícula, para apresentar a
documentação solicitada. Caso isso não ocorra, a matrícula em questão
será automaticamente cancelada.
É proibido fumar nas dependências do Colégio, assim como usar
qualquer outro acessório considerado impróprio à atividade escolar pela
Direção.
O aluno será penalizado e, dependendo da gravidade do ato,
poderá ter sua matrícula cancelada, quando:
- rasurar ou inutilizar quaisquer documentos relativos ao seu desempenho
escolar e/ou de outros alunos;
- gravar qualquer sinal em carteiras, paredes etc., ou danificar o patrimônio
do Colégio;
- usar, sem a devida autorização, o nome do Colégio para qualquer tipo de
propaganda, campanha e promoção;
- trouxer consigo objetos considerados perigosos, substâncias tóxicas,
revistas, jornais, livros ou aparelhos que possam perturbar o estudo, a
boa ordem, a disciplina ou que sejam nocivos à moral.
Copos descartáveis e restos de alimentos deverão ser depositados
nas lixeiras adequadas. O uso correto das mesmas é responsabilidade de
todos, seguindo a filosofia do Colégio de parceria com o meio ambiente.
Lembramos que, em nenhuma hipótese, será permitido o uso
de aparelho celular ou qualquer outro aparelho eletrônico nas salas
de aula, ou mesmo a saída do aluno durante o período das atividades
para utilizá-lo.
É fundamental que os aparelhos estejam desligados durante o
horário das aulas para evitar qualquer tipo de operação (chamadas,
mensagens, ruídos, sons musicais, etc.).
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Portar, deixar ligado, ou fazer uso do aparelho eletroeletrônico
durante o horário de qualquer avaliação (testes, provas, simulados)
implicará na anulação do instrumento avaliativo e o aluno receberá
nota 0 (zero) no registro escolar, não cabendo nenhuma justificativa
para tal atitude por parte do aluno ou seu responsável.
O aluno só poderá assistir à aula portando o material escolar
necessário para a perfeita compreensão e acompanhamento do
conteúdo da disciplina correspondente.
O Colégio não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou
mediante qualquer justificativa, por objetos de valor esquecidos em suas
dependências ou que não estejam sob vigilância e guarda direta de quem
os trouxe.
Visando se adaptar às novas tecnologias e estreitar a comunicação
com nossos alunos e com o público em geral, estamos presentes nas redes
sociais, divulgando eventos, fornecendo informações e tirando dúvidas. No
caso de reclamações e sugestões, indicamos o envio de um e-mail para
coordenacao.f@centrodeestudosph.com.br (Ensino Fundamental – Anos
Finais) e coordenacao@centrodeestudosph.com.br (Ensino Médio), ou a
solicitação de um atendimento personalizado em nosso Colégio, com
agendamento.
Como educadores por excelência, cabe a nós lembrarmos que a
reprodução total ou parcial de qualquer obra, artística ou literária, sem a
autorização expressa do detentor de seus direitos autorais, é crime previsto
por lei.
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7- MENSAGEM FINAL

“Nós somos o que somos, mas não o que seremos.
Todavia, ouso discordar desse pensamento. Com esforço,
empenho, dedicação e bastante estudo, seremos tudo o
que quisermos ser. Então, para colhermos os frutos do
nosso trabalho, continuemos plantando.”
William Shakespeare
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