CENTRO EDUCACIONAL "ZELINDA PIFFER BANHE”
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ FUNDAMENTAL/ MÉDIO
Autorização e Registro sob nº 864 publicados DOE 10/02/95- Centro de Recreação e Desenvolvimento Infantil Zelinda Piffer Banhe Ltda. CNPJ Nº 74.331.026/0001-59
-Autorização do Ensino Fundamental no DOE 21/01/2000
Autorização do Ensino Fundamental ( 9 anos ) no DOE 13/04/07 -Autorização do Ensino Médio- DOE 13/04/07

NORMAS DE CONVIVÊNCIA PARA O ANO DE 2020
“O principal cuidado com as rotinas e regras está em usá-las sem sufocar a interação, as trocas e a
criatividade. A sala de aula viva e produtiva pode não ser silenciosa, mas sempre será disciplinada.
Disciplina no Colégio se entende como organização do espaço, das atividades e dos participantes de modo a
favorecer o processo de conhecimento e instalar o respeito pelo trabalho de todos. Ele se expressa tanto
através do silêncio, da concentração como pelo ruído de vozes no diálogo. ” (Berttold Bruchet)
1 - PONTUALIDADE
HORÁRIOS
MANHÃ
O portão do Colégio abrirá às 6h45;
As aulas são de cinquenta minutos:
7h10 às 8h;
8h às 8h50;
8h50 às 9h10 horário do intervalo dos 6ºs, 7ºs e 8ºs anos;
9h10 às 10h;
9h40 às 10h intervalo dos 9º anos e do ensino médio;
10h às 10h50;
10h50 às 11h40;
11h40 às 12h30.
O portão ficará aberto até as 7h20, após este horário o aluno entrará pela recepção do colégio e aguardará a
segunda aula;
- A saída antecipada deve ser prevista para até 11h/12h à partir deste horário aguardar o término do período.
TARDE
13h
17h20 saída dos alunos que usam as peruas;
17h30 saída dos alunos que os pais buscam;
Intervalos da tarde
14h25 às 14h45 – 1ºs anos e jardim;
14h50 às 15h10- maternal, 3º e 4ºano;
15h15 às 15h35- 2ºs anos e pré;
15h40 às 16h- 5º anos;
Ao término do período de aulas o aluno deverá dirigir-se: à perua, à sua casa ou aguardar dentro do colégio é
proibido aglomerar-se no entorno do colégio;
-- A saída antecipada deve ser prevista para até 17h à partir deste horário aguardar o término do período.

Rua: Ambrosina do Carmo Buonaguide, nº 215 - Centro – CEP: 07700-135 – Caieiras - SP
Fone/Fax: 4605-4142 / 4445-7348 – e-mail: zelindacolegio@gmail.com / Site: WWW.zelindacolegio.com.br

CENTRO EDUCACIONAL "ZELINDA PIFFER BANHE”
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ FUNDAMENTAL/ MÉDIO
Autorização e Registro sob nº 864 publicados DOE 10/02/95- Centro de Recreação e Desenvolvimento Infantil Zelinda Piffer Banhe Ltda. CNPJ Nº 74.331.026/0001-59
-Autorização do Ensino Fundamental no DOE 21/01/2000
Autorização do Ensino Fundamental ( 9 anos ) no DOE 13/04/07 -Autorização do Ensino Médio- DOE 13/04/07

2 - PROCEDIMENTOS PARA USO DOS SANITÁRIO E BEBEDOUROS
- A saída do aluno das salas de aula deverá ser autorizada pelo professor que estiver ministrando as aulas, o aluno
não deve ausentar-se das salas de aula no horário da troca de professores, podendo, caso não siga estas
orientações, ser levado à coordenação.
3 - SAÍDAS PEDAGÓGICAS
- Todas as saídas agendadas pelo Colégio são importantes e compõem o processo de aprendizagem do aluno e
serão comunicadas às Famílias com antecedência. Caso o número de alunos interessados não seja suficiente a
referida saída será cancelada e comunicada aos pais;
- Todos os passeios que forem apresentados às salas deverão ser rigorosamente seguidos quanto às datas de
pagamento e compromisso da participação. O Colégio exercerá o critério de não participação do aluno que não
apresentarem comportamento adequado.
4 - AFASTAMENTO
- Em caso de afastamento por quaisquer motivos a coordenação pedagógica deverá ser comunicada para
procedimentos adequados;
- Se o aluno perder alguma atividade avaliativa, provas ou simulados deverá procurar a coordenação. Se
apresentar o atestado médico a avaliação substitutiva será gratuita, senão deverá efetuar o pagamento na
secretaria do Colégio de R$30,00 (TRINTA REAIS). Após comunicação com a coordenação, o aluno fará a
avaliação substitutiva que será agendada com o professor da disciplina da avaliação em débito;
- O aluno que por motivo de doença não puder participar das aulas práticas de educação física deverá trazer um
atestado médico para justificar o afastamento.
5 - AGENDA
- A agenda é um expediente de grande importância na comunicação entre família e Colégio. Devemos sempre
orientar os alunos que a utilizem para todos os registros necessários: anotações das lições de casa e avaliações,
justificativas de ausências, justificativas de atraso, na entrada, dispensas para sair mais cedo e marcar horário
para conversas com a direção ou coordenação. Os pais também devem utilizá-la para comunicação conosco e
vice-versa. A agenda deve ser vistada constantemente pelos responsáveis.
6 - DISPENSA DE ALUNO
- Todo aluno que entrar no Colégio só será dispensado fora do horário de saída com autorização prévia dos
responsáveis, que deverão buscá-lo.
7 - CARTEIRINHA ESCOLAR
- Anualmente o Colégio fornece com custo a ser pago pelos pais. Comprá-la não é obrigatório, porém ao
necessitar de declaração de escolaridade, esta terá um custo de E$5,00 (CINCO REAIS).
8 - APROVEITAMENTO ESCOLAR
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- Os alunos e as famílias devem ter acesso com a senha que será dada a cada aluno do Colégio nos sistemas: SAE
e NOTAS ONLINE;
- Todos os comunicados também podem ser verificados através do site do colégio www.colegiozelinda.com.br.
- Bimestralmente são indicados títulos paradidáticos com a finalidade de enriquecer o processo de ensino
aprendizagem. Os títulos serão repassados aos alunos e publicados no site do colégio. O senhor Diógenes
atende encomendas dos livros no telefone 9-8255-3924.
9 - REUNIÃO DE PAIS
- As reuniões de pais acontecem ordinariamente bimestralmente e extraordinariamente quando necessário. As
datas sempre serão avisadas pelo site e por bilhete. Os responsáveis que não puderem comparecer à reunião de
pais em data oferecida pelo Colégio poderão, se quiser, agendar horário com a coordenação no telefone:
9-5648-0987. A parceria escola e famílias é muito importante.
10 - UNIFORME
- O uso do uniforme completo (camiseta com o logotipo do colégio, agasalho com logotipo do colégio, blusão
de moletom com logotipo do colégio, bermuda com o logotipo do colégio, shorts-saia com o logotipo do
colégio, tênis e meia) é obrigatório. Solicitamos que todas as peças do uniforme sejam nomeadas. O colégio não
pode se responsabilizar pelas peças perdidas. Temos uma caixa de achados e perdidos que deverá ser consultada
pelo aluno em caso de perda;
- Vir para as aulas de educação física com uniforme tênis e meia.
11 - OBJETOS PERDIDOS
- Todos os objetos do aluno devem ser nomeados, em caso de perda consultar a caixa de achados e perdidos.
12 - AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO ESCOLAR
- Por bimestre o Colégio apresenta para o aluno os seguintes critérios de avaliação: Simulado Zelinda, provas
bimestrais, Simulado SAE, atividades específicas de cada disciplina, comportamento em sala, apresentação de
caderno e apostila, pontualidade e lição de casa;
- Média mínima do Colégio 6,0;
- 24 Pontos anuais;
- O Colégio oferece aos alunos que durante o 1º, 2º e 3º bimestres não conseguiram a nota 6,0 em algum
componente curricular, a recuperação contínua após o conselho de classe e série. São oferecidos ao aluno
trabalhos e novas avaliações que darão oportunidade ao aluno de recuperar a nota inferior a 6,0 destes
bimestres. Se o aluno conseguir recuperar suas dificuldades ele terá como nota do bimestre 6,0 nunca superior a
ela;
- No 4º bimestre, para ser promovido, o aluno deverá obter 24 pontos e frequência mínima de 75%;
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- Se o aluno não obtiver 24 pontos em até 03 disciplinas, irá para o processo de recuperação. Em mais de 03
disciplinas será retido;
- Em até 03 disciplinas ele terá a possibilidade de participar da recuperação paralela e contínua e se conseguir a
nota 6,0 será promovido para a série ou ano seguinte. Inferior a 6,0 será retido na mesma série/ano;
- Frequência mínima nas disciplinas por bimestre 75%;
- Toda falta é registrada, mesmo as justificadas. Se excederem a 25% no bimestre terão que ser compensadas
com o professor da disciplina.
13 - COMBINADOS DISCIPLINARES
Para o bom andamento da rotina escola e promoção da qualidade de nosso ensino, pedimos:
- Comparecer ao colégio uniformizado;
- Vir para as aulas de educação física com uniforme tênis e meia;
- Acatar as autoridades do colégio;
- Solicitação de documentos na secretaria pelos alunos na entrada ou intervalo em caderno próprio no balcão da
secretaria com um dia de antecedência, documentos já fornecidos será cobrado a taxa de R$5,00;
- Todos os documentos necessários para o desenvolvimento do processo de efetivação da matrícula deverão ser
entregues na secretaria do colégio o mais rápido possível;
- Materiais não constantes em nossa lista só deverão ser trazidos ao colégio por solicitação de professores, gestão
administrativa ou gestão pedagógica;
- O aluno só poderá fazer uso dos aparelhos equipamentos eletroeletrônicos com autorização dos professores e
gestão pedagógica (celular, som, fones de ouvido). O colégio não poderá se responsabilizar pela perda de
qualquer deles;
- Não é permitido o uso de boné ou qualquer tipo de chapéu que cubra a fisionomia do aluno;
- Qualquer comunicação em período de aula da família deverá ser via telefone do colégio (4605-4142 /
9-5648-0987);
- O aluno tem por obrigação manter em ordem mobiliários e prédio escolar;
- Durante os intervalos todos os alunos deverão descer das salas de aula;
- Durante as aulas os sanitários e bebedouros que devem ser utilizados são os localizados no andar;
- Durante o intervalo o aluno poderá utilizar os sanitários e bebedouros do pátio;
- Não é permitido jogos de azar, revistas são proibidas;
- Na entrada do período e entrada do intervalo o aluno deverá fazer fila na quadra;
- O aluno não deve participar de reuniões com a finalidade de desrespeitar a rotina do colégio promovendo
balburdia. Qualquer descontentamento procurar a coordenação pedagógica;
- É proibido o uso de cigarro, narguilé ou cigarro eletrônico no colégio e suas imediações;
- É proibido aos alunos fazerem coleta de dinheiro dentro e nas imediações do colégio;
- A arrecadação para a feira cultural 2020 é de R$50,00, o professor coordenador poderá junto com os alunos de
sua sala de coordenação, providenciar outros meios para levantamento de mais fundos para este fim;
- Participar de todos os projetos anuais desenvolvidos pelo Colégio;
- Ajudar o colega numa ação de solidariedade;
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- Jamais praticar o bullying com os companheiros de sala e de Colégio;
- Participar da coleta seletiva com a finalidade de preservação do meio ambiente;
- Usar com zelo os materiais escolares;
- Contribuir para a limpeza e conservação da sala de aula;
- Este ano no horário das 11h40 às 12h30 teremos turma de treinamento com o professor Lucas;
- O aluno deverá estar na sala de aula com os materiais necessários para que elas ocorram com tranquilidade;
- Solicitamos aos alunos de pré, 5ºs anos, 9ºs anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio que
participem da formatura ao final do ano letivo;
- Prestar atenção ao lanche mandado para a criança e adolescente;
- Orientar o filho que em caso de qualquer mal-estar, dor ou machucadura antes de enviar comunicado aos pais,
conversar com a coordenação.
14 – PROCEDIMENTOS DE CONTENÇÃO DE INDISCIPLINA QUE EMPERRAM O PROCESSO DE
APRENDIZAGEM:
1ª ADVERTÊNCIA: VERBAL;
2ª ADVERTÊNCIA: ESCRITA;
3ª ADVERTÊNCIA: COMUNICAÇÃO AOS PAIS;
4ª ADVERTÊNCIA: SUSPENSÃO DE TRÊS DIAS;
5ª ADVERTÊNCIA: SUSPENSÃO DE ATÉ CINCO DIAS;
6ª ADVERTÊNCIA: SUSPENSÃO DE ATÉ DEZ DIAS;
7ª ADVERTÊNCIA: TRANSFERÊNCIA.
15 – PROJETOS DO ANO DE 2020
- Projetos inicias: Bullying/depressão na adolescência/ meio ambiente;
- Março: Projeto logotipo da feira cultural;
- Abril: Projeto feira do livro;
- Maio: Projeto feira de ciências;
- Junho: Projeto concerto de leitura;
- Até junho: Projeto encontro das famílias;
- Até junho: Projeto gincana de matemática;
- Outubro: Projeto interclasses;
- Outubro: Projeto acantonamento;
- Novembro: Projeto feira cultural.
OBSERVAÇÃO: Novos projetos e eventos poderão ser incluídos no calendário de 2020 quando o objetivo for
enriquecer o processo de ensino aprendizagem.
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