Guia de Convivência
Fundamental II e Médio
Caros Alunos(as) e familiares:
O Colégio Anglo Chácara Santo Antônio tem por missão desenvolver indivíduos empáticos, respeitosos,
autônomos e preparados para desafios futuros.
Estamos certos de que o ano de 2022 reserva a todos nós ricas experiências de crescimento. Este guia
reúne informações essenciais para esta desafiadora jornada que faremos juntos.
Sejam todos/as muito bem vindos/as!
Equipe Pedagógica
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Os valores da nossa escola
EXCELÊNCIA - ser comprometido com a excelência acadêmica, mas também com atitudes virtuosas e com
a constante busca pelo aprendizado e crescimento pessoal.
PROTAGONISMO - aprender a fazer escolhas e responsabilizar-se por elas, agindo conscientemente e de
acordo com princípios éticos e valores morais
COOPERAÇÃO - valorizar o diálogo e atuar em parceria para alcance de um objetivo comum. Construir
relações que valorizem a complementariedade, a diversidade, o acolhimento e o respeito

Nossos compromissos
•
•
•

•
•
•
•
•

Oferecer ensino de qualidade, buscando excelentes materiais, condições e estratégias de ensino
para os conteúdos curriculares;
Abordar os conteúdos curriculares de forma crítica, contextualizada e situada de acordo com a
produção científica de cada área do conhecimento;
Comunicar com clareza os aspectos que interferem diretamente em seu funcionamento, como a
organização do calendário escolar, os critérios de avaliação e os canais de atendimento e apoio
pedagógico;
Configurar um ambiente de respeito e empatia, que considere o erro como parte do
desenvolvimento cognitivo e emocional;
Apoiar a aprendizagem do aluno, reservando espaço para suas dúvidas e oferecendo possibilidade
de recuperação do desempenho ao longo do período;
Estabelecer regras claras de convívio que explicitem os valores da instituição e favoreçam
relacionamentos saudáveis e respeitosos entre todos;
Manter interlocução com professores, alunos e familiares para realizar de modo constante as
melhorias que se fazem necessárias;
Preservar a justiça, o respeito e a honestidade como valores fundamentais para o
desenvolvimento.

Compromissos dos alunos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratar com respeito todos os membros da comunidade educativa;
Ser assíduo, pontual e empenhado no cumprimento de todos os seus deveres no âmbito das
atividades escolares;
Reservar tempo para se dedicar às tarefas e estudos complementares individualmente, em casa;
Compreender seu papel ativo na aprendizagem e o caráter coletivo da escola;
Seguir as orientações dos professores relacionadas ao seu processo de aprendizagem e às
dinâmicas propostas em sala de aula;
Expressar suas necessidades e solicitar apoio da equipe para qualquer necessidade pessoal ou
coletiva relacionada à aprendizagem, ao convívio no espaço escolar e ao bem-estar, de modo geral;
Contribuir para a harmonia da convivência escolar e para a plena integração, na escola, de todos
os alunos;
Agir com honestidade e senso de justiça;
Comprometer-se com o desenvolvimento pessoal e a aprendizagem coletiva;
Zelar pela preservação, conservação e limpeza de instalações, materiais, mobiliário e espaços da
escola.

Compromissos das famílias
•
•
•

Cooperar com os educadores no desenvolvimento do papel de estudante de seus filhos de modo
que ele caminhe lado a lado ao desenvolvimento de sua cidadania
Partilhar informações relevantes ao desenvolvimento de seus filhos sobre a perspectiva da saúde
e suas vertentes: física, mental, emocional e social
Prover ambiente e condições favoráveis ao estudo individual em casa, por cerca de uma hora diária

•
•
•

•

após o período de aulas
Configurar uma rede de apoio e respeito às demais famílias de nossa comunidade, zelando em
primeiro plano pelo respeito à humanidade de cada um
Contribuir para o entendimento de seus filhos de que a função da escola é assegurar direitos
coletivos, não privilégios individuais
Atentar para o calendário escolar, evitando ausência nos momentos importantes como reuniões,
provas e eventos escolares. Viagens durante o período letivo acarretarão, inevitavelmente, em
alguma defasagem em relação à classe, pela qual esperamos que os alunos e as famílias se
responsabilizem. Se os estudos para reposição suscitarem dúvidas, nossos tutores e plantonistas
terão prazer em ajudar.
Manter um canal de comunicação aberto e atualizado com a escola, de modo que as necessidades
de ambos os lados possam ser alcançadas com apoio mútuo.

Uniforme escolar
•

•

•

Nossa escola adota uniforme completo composto por camiseta, bermuda/ calça e casaco.
Consideraremos um período de transição no primeiro mês de aulas em que somente a camiseta
será obrigatória. Após esse período, o uso de uniforme completo se torna obrigatório.
Ressaltamos que, por questões de segurança, as atividades realizadas em laboratório demandam
o uso obrigatório de avental e sapato fechado e que o uso de tênis é obrigatório nas aulas de
Educação Física.
O aluno que descumprir a regra de uso do uniforme poderá ser admitido em caráter de exceção
desde que justifique a necessidade e seus trajes se assemelhem ao nosso código de vestimenta.
Tais situações serão registradas e reportadas à família para que prevaleça o respeito à norma.

Materiais e uso dos armários
•

•

•

•

•

•

O primeiro caderno da apostila será entregue ao responsável no ato do pagamento da taxa de
material e deverá ser trazido pelo aluno já no primeiro dia de aula. Os demais cadernos serão
entregues diretamente ao aluno na escola, de acordo com o planejamento didático.
Pedimos que em sala o aluno utilize, preferencialmente, o material físico apontado na lista de
materiais: fichário e apostilas físicas. A versão digital das apostilas só poderá ser utilizada em sala
mediante o aval do professor (a).
A escola disponibilizará armários para locação dos alunos que desejarem armazenar aqui seus
pertences escolares. Nesse caso, a família deverá preencher o contrato e anexar a ele a
importância de R$ 120,00 referente à taxa anual de utilização, válida até 21/11/22.
Ainda que considerem os armários, sugerimos que não sejam trazidos para a escola objetos de
valor nem grandes quantias em dinheiro. Para evitar perda e extravio de qualquer bem, sugerimos
que todos os seus pertences sejam identificados com seu nome.
Não podemos nos responsabilizar por perdas ou danos ocorridos aos seus materiais na escola, mas
estaremos sempre aqui para ajudar. Caso sinta falta de algum objeto, comunique imediatamente
os inspetores e/ou coordenação.
Isqueiros, objetos pontiagudos, facas e canivetes, bem como qualquer outro objeto ou material
que represente perigo para a saúde ou coloque em risco a segurança e a integridade física e moral
de nossos alunos, estão terminantemente proibidos.

Uso do celular e outros aparelhos eletrônicos
•

•
•

•

Telefone celular e fones de ouvido só são permitidos em sala de aula quando solicitados pelo
professor como ferramenta pedagógica. No intervalo do recreio, os dispositivos de comunicação
podem ser usados para atividades compatíveis com os espaços comuns da escola.
Se tais regras não forem cumpridas, o aparelho será guardado pela escola até que seja retirado
pessoalmente pelos responsáveis do aluno.
Não é permitido filmar, gravar e fotografar colegas e funcionários da escola sem autorização prévia
dos envolvidos. O uso não autorizado de imagens e vídeos de aulas, configura violação de lei e dos
valores do colégio, sendo portanto proibido.
A utilização de dispositivos para leitura de obras literárias durante as aulas deve ser combinada
com os respetivos professores.

Horários e procedimentos de entrada
A abertura dos portões acontece ao menos 15 minutos antes do horário de início das aulas.

6º e 7º ANOS

8º e 9º ANOS

Abertura dos portões: 07h
2º a 5º feiras das 7:15 às
2º a 5º feiras das 7:15
13h00
às 13h00 (5ª feira – à
tarde: das 14h às
6ª feira das 7h15 às
15h30)
12h10
6ª feira das 7h15 às
13h00

•
•
•

•

1ª e 2ª SÉRIES

3ª SÉRIE

Abertura dos portões: 06h45
2º a 6º feiras das
2º a 6º feiras das
7:00 às 13h10
7:00 às 13h10
Tardes obrigatórias:
Tarde obrigatória: 2ª
3ª feira das 14h10 às
feira das 14h10 às
15h40 (disciplinas
15h40
eletivas) e 5ª feira
das 14h10 às 16h10
(AT)

Pontualidade é um sinal de respeito ao nosso objetivo comum. Esteja em sala com os materiais
preparados no horário de início das suas aulas.
A entrada do aluno na escola, após o início da segunda aula, será autorizada somente mediante
apresentação de atestado ou justificativa validada pela coordenação ou orientação educacional.
Atrasos e ausência de interação nas aulas on-line serão contabilizados como faltas. No formato
presencial, a depender do horário, será requisitado que o aluno aguarde o início da próxima aula
para se juntar ao grupo.
Havendo registro de 5 ou mais faltas em aulas no período de uma semana, os responsáveis serão
comunicados pela escola, por e-mail.

Procedimentos de saída
•

Ao sinal de saída, os alunos que não tiverem autorização para saírem desacompanhados, deverão
aguardar em sala até que seu nome seja chamado pelos inspetores. Pedimos que todos se
informem sobre nossa campanha de parqueamento e contribuam para que este momento se dê
de forma ágil e segura para todos.

•

•
•

Além dos responsáveis legais, as saídas de alunos do EF2 serão autorizadas somente com as
pessoas especificadas no formulário de saída, ou quando os responsáveis encaminharem
autorização de saída desacompanhada, que será considerada também para o almoço quando o
aluno tiver aula no período da tarde.
Os alunos do Ensino Médio serão liberados para sair da escola desacompanhados desde o primeiro
dia, salvo por solicitação encaminhada por email para nicelia.ferraretto@anglochacara.com.br .
Saídas antecipadas ou acompanhadas de responsável não identificado no formulário devem ser
informadas pelo aplicativo AgendaEdu ou pelo email vania.lima@anglochacara.com.br (EF2) ou
nicelia.ferraretto@anglochacara.com.br (EM).

Alimentação e eventos especiais
•

•

•

•
•
•

Sua alimentação interfere no seu bem-estar e na disposição para aprender. Procure fazer escolhas
conscientes e saudáveis no dia a dia. Recomendamos que traga sempre uma garrafa d’água para
se manter hidratado durante as aulas.
Nossa cantina funciona somente no intervalo de recreio e almoço, e oferece diversas opções
interessantes. Caso prefira, você poderá trazer seu alimento de casa e aquecer a refeição na área
do refeitório. Neste caso, lembre-se de trazer também os seus talheres.
A alimentação deve acontecer preferencialmente ao ar livre, mantendo neste momento o
distanciamento sugerido pelas autoridades sanitárias. Pedimos que os alunos se lembrem de
descartar corretamente todo lixo proveniente da sua alimentação.
O consumo de refrigerantes não é permitido na escola e recomendamos que evitem alimentos
processados e com alto teor de gorduras e açúcares. Pirulitos não são permitidos em sala de aula.
Devido aos protocolos de prevenção ao coronavírus, não deve haver partilha de alimentos e
utensílios neste momento.
A realização de lanche coletivo ou comemoração de aniversário precisa ser solicitada à orientação
e organizada em conjunto com a escola, nos horários de intervalo e conforme as recomendações
sanitárias.

Cuidados com a saúde
•

•

•

•

Pedimos especial atenção de todos aos protocolos de saúde. Fique em casa sempre que tiver
qualquer sintoma associado a um quadro contagioso (resfriados, conjuntivite etc.) e comunique a
escola por telefone ou e-mail.
Por recomendações das autoridades, não ministramos medicamentos na escola, mas estamos
sempre dispostos a contribuir com cuidados que minimizem qualquer mal-estar. Comunique à
nossa equipe se não estiver se sentindo bem e notificaremos os responsáveis prontamente.
Não traga para a escola medicamentos sem prescrição médica. Se houver necessidade de apoio
para ministrar algum medicamento no horário escolar, pedimos que os responsáveis nos orientem
por escrito.
Em caso de licença médica, o aluno deverá apresentar atestado quando houver liberação para a
retomada das aulas.

Combinados de convivência e sanções disciplinares
A escola é um ambiente onde diferentes perspectivas se encontram e, às vezes, geram conflito.
Diálogo, mediação e reparação são nossas ferramentas para construir um ambiente justo, seguro e
agradável. Assim, esperamos de todos a adesão aos seguintes combinados:
• Guiar linguagem e comportamentos pessoais pela cordialidade e respeito, adequando-os ao
espaço público e educativo da escola;
• Respeitar diferentes formas de ser, sentir e expressar, combatendo todos os tipos de
discriminação;
• Cooperar com a segurança e buscar ajuda para si e para os outros, sempre que necessário;
• Contribuir para a limpeza e organização dos espaços da escola;
• Portar apenas materiais relativos aos estudos no ambiente escolar;
Para reparar uma atitude inadequada ou superar um conflito, consideramos as seguintes medidas
disciplinares:
• Conversas individuais ou em pequenos grupos com os alunos envolvidos e estabelecimento de
acordos;
• Conversas coletivas em sala de aula/ assembleias de classe;
• Ações que visem à reparação de danos materiais ou às relações;
• Advertência oral com ou sem comunicação aos pais;
• Advertência formal - comunicação escrita aos pais;
• Suspensão da participação em atividades coletivas por um ou mais dias;
• Desligamento da escola.

Comunicação
Todos os comunicados da escola são encaminhados pelo aplicativo AgendaEdu. Contem com a nossa
equipe sempre que precisarem:
Auxiliares de coordenação (solicitações urgentes, agendamento de reuniões individuais, questões
cotidianas, envio de atestados, relatórios e ingresso na lista de transmissão dos comunicados por
whatsapp): EF2: Vânia (11) 9 9639 15 23 / vania.lima@anglochacara.com.br; EM: Nicélia (11) 9 4192 1495/
nicelia.ferraretto@anglochacara.com.br;
Orientação Educacional- (acompanhamento de desempenho, questões socioemocionais e convívio na
escola): Bianca - bianca.ventura@anglochacara.com.br;
Coordenação Pedagógica – Alcir (currículo, planejamento didático, metodologia de ensino e avaliação):
alcir.caria@anglochacara.com.br;
Secretaria
escolar
(documentos,
miriam.silva@anglochacara.com.br;

atualização

de

contato,

mudança

Departamento financeiro: eudes.oliveira@anglochacara.com.br
Direção geral: lucas.seco@anglochacara.com.br

Colégio Anglo Chácara Santo Antônio
https://anglochacara.com.br
tel. 3878 6700
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