
Colégio Santa Clara – 2020 
 

Roteiro de orientações gerais para o Ensino Médio 
 

  A Escola pauta-se em princípios que buscam o aprendizado dos alunos e um funcionamento harmônico 

do coletivo. Com base neles, estabelecemos algumas orientações e regras referentes ao cotidiano escolar, de 

modo a assegurarmos uma convivência na paz e no bem! Sejam bem-vindos e desejamos a todos um ótimo ano 

de 2020! 

  Algumas dessas orientações estão presentes na “Agenda do Aluno” (pág. 12 a 16) e serão ampliadas e 

explicadas neste documento. 

 
A – Horários, entrada e saída  
 

Fique atento aos horários de início de aula. Chegar no horário é fundamental para a organização e o bom 

aprendizado. Os horários são: entrada às 7h20, recreio das 9h50 às 10h20 e saída às 12h50.  

Para 1ª e 2ª séries – das 13h50 às 17h30, na segunda-feira, e das 13h50 às 16h20, na quarta-feira. 

 

Em situação excepcional de atraso, na primeira aula, o aluno ficará na Biblioteca, estudando até o horário do 

sinal para a segunda aula. Havendo reincidência, a Escola entrará em contato com os pais. 

 

Caso você chegue a sua sala e o professor tenha fechado a porta para o início da aula, desça e aguarde na 

biblioteca. Não será permitida a interrupção da aula para a entrada de alunos atrasados, nem para o empréstimo 

de materiais. 

 

Fique atento ao horário de almoço. Dê preferência a restaurantes e lanchonetes próximos à escola. Com isso, 

você gastará menos tempo de deslocamento e retornará para a escola mais rapidamente. 

 
Tenha sempre disponível o seu cartão, que é intransferível, para o registro de entrada. Ele agiliza o ingresso à 

escola. 

 
B – Uniforme 
 

O uniforme escolar visa à identificação e à segurança do aluno, evita modismos e favorece um ambiente de 

maior simplicidade e harmonia.  

 

Ele é de uso obrigatório. Organize-se para mantê-lo limpo durante toda a semana.   

 

Haverá um funcionário nas catracas para conferência. O Colégio não permitirá a entrada sem uniforme em sala 

de aula, devendo o aluno permanecer em atividade de estudo individual até que a família o traga. 

 

Para o Ensino Médio, é obrigatório o uso: 

• de camiseta (tipo T-shirt)  ou camisa polo, nas cores branca ou azul marinho com o nome do Colégio 

estampado ou bordado na frente;  
• de calça ou bermuda na cor azul marinho ou preta com o logotipo do Colégio. Caso não haja o logotipo, a 

vestimenta deverá seguir o mesmo padrão da oficial, sem estampas, listras, etc; 
• agasalho oficial do Colégio ou outro na cor azul marinho ou preto; 
• tênis. 

 

A camiseta poderá ser trocada apenas para a aula de Educação Física, devendo o aluno, após esta aula, retornar a 

sua sala com o uniforme completo. 

 

No laboratório de Ciências, usar calça comprida, avental de manga comprida, tênis e cabelos presos, que são 

itens de segurança, por isso, todos devem tomar esse cuidado. 

 

Para TODOS os alunos, exigimos que o modelo original do uniforme seja mantido e que a numeração/tamanho 

estejam adequados ao perfil físico do aluno e ao ambiente escolar. Não está autorizada a customização das peças 

do uniforme com adereços, recortes, pinturas, ausência de mangas ou gola, etc. 

 



 

C-  Ambiente de sala de aula e saídas para água e banheiro 
 
A sala de aula é o seu espaço de trabalho e convivência, portanto mantenha esse local sempre limpo e 

organizado e não escreva nas mesas.  
 

Aguarde o horário do recreio para consumir seu lanche e suco.   

 

Na sala de aula, você pode consumir água de sua garrafinha. Use o horário antes da entrada ou do recreio para 

reabastecê-la e para ir ao banheiro.  Em dias muito quentes, caso precise encher sua garrafa, solicite a 

autorização ao professor.  

 

Ausentar-se da sala para ir ao sanitário ou para reabastecer sua garrafa acarreta prejuízo em seu aprendizado. 

Por isso, pedimos que todos se organizem durante a entrada e recreio. Sendo assim, não autorizaremos a saída 

de sala nas seguintes aulas: 1ª e 4ª aulas da manhã e 1ª e 3ª aulas da tarde. 

 

D – Movimentação para a troca de sala/aula  
 

Nas trocas de aula, os corredores devem ficar livres para a circulação apenas de professores e os alunos deverão 

permanecer em suas salas, de modo a organizar o material para a próxima aula. Caso necessite utilizar o 

sanitário, aguarde a autorização do professor que iniciará a próxima aula. 
 
Ao dirigir-se a aulas em outros ambientes ou em outras salas, seja silencioso e ágil neste deslocamento e 

lembre-se de levar os materiais necessários, bem como a vestimenta adequada para as práticas de Educação 

Física e Laboratório. Quando a turma estiver fora de sua sala para a realização de atividades em outros 

ambientes, fecharemos as portas e as reabriremos no momento de retorno dos alunos. Por isso, evite esquecer 

materiais em sala.  

 
Cuide bem de seus pertences gerais, de seu celular, e não traga para a escola objetos alheios ao trabalho, 

principalmente, equipamentos eletrônicos. A escola não se responsabilizará por eles.    

 

Lembre-se de colocar seu nome em seus livros e cadernos! 

 

E – Uso do celular 
 
O aparelho celular provoca distração e prejuízo ao seu aprendizado. Por isso, ele deve permanecer 

desligado/modo silencioso durante as aulas e guardado na mochila, salvo em situações autorizadas pelo 

professor para finalidade, exclusivamente, pedagógica. Caso contrário, seu aparelho será retirado pelo professor, 

entregue à Orientação e será devolvido, somente, aos pais e/ou responsáveis. A mesma regra se aplica a relógios 

conectados e fones de ouvido (com ou sem fio). 

 

F - Uso de outros ambientes escolares 
 
A Biblioteca será utilizada para retirada e consulta de livros e revistas, bem como para a realização de estudo 

silencioso. Além disso, em casos excepcionais, você poderá imprimir trabalhos escolares, mediante 

agendamento e pagamento do valor estabelecido. 

 

No recreio, o pátio e as quadras são ambientes voltados à sua recreação e alimentação. O campeonato 

interclasses, a definição da “playlist” do intervalo e a divisão de uso das quadras serão organizados pela 

diretoria do Grêmio Estudantil. Nesse horário, as salas de aula e os corredores estarão fechados aos alunos. 

 
Caso não esteja se sentindo bem, antes de se comunicar com seus pais, dirija-se à Enfermaria do Colégio para 

um primeiro atendimento. Se necessário, após esta avaliação, entraremos em contato com sua família.  

 

Materiais encontrados na escola serão encaminhados ao Achados e Perdidos. Não utilize as gavetas da sala 

para guardar materiais perdidos. No caso de aparelhos ortodônticos, celulares, dinheiro, eletrônicos, óculos, 

chaves e documentos, estes serão entregues à Direção. 

 

 

 



G  - Provas  
 

Nas provas, os alunos deverão trazer o estojo completo, o material específico pedido para a prova, a garrafinha 

de água já abastecida e, se necessário, lenço de papel.  

 
Procedimentos e Materiais permitidos/não permitidos durante as provas: 

• Não deixe nada embaixo das carteiras. 

• Sobre a carteira, deixe apenas lápis, caneta ESFEROGRÁFICA azul ou preta e borracha.  

• Não deixe materiais alheios à prova, como, por exemplo, estojo, livros, cadernos, fichas, papéis e 

aparelhos eletrônicos embaixo da carteira ou no chão. Deixe-os guardados dentro da mochila e 

mantenha-a fechada.  

• O seu aparelho celular ou smartphone deverá estar desligado e guardado na mochila ou ser 

colocado, desligado, na frente da sala.  

• Não será permitido o uso de relógio durante a prova. Haverá um relógio da escola na frente da sala 

para que os alunos possam organizar seu tempo de prova. 

• Não use calculadora. 

• Conversas e o empréstimo de material estão proibidos durante as provas.  

• Problemas com os exercícios/questões serão resolvidos diretamente com o professor da disciplina 

durante as aulas. 

• O professor responsável pela aplicação da prova não responderá a dúvidas sobre os conteúdos das 

questões. 

• Haverá mapa de sala e distribuição dos alunos pelas diferentes salas, conforme orientações 

divulgadas com antecedência. 

O desrespeito às regras acima e o porte dos objetos e materiais citados durante as provas serão 

considerados cola e a prova do aluno será recolhida, atribuindo-se a ela nota ZERO. 

Caso perca uma ou mais provas, procure a Tesouraria e a assistente de Orientação Lidiana, para providenciar 

sua Prova Substitutiva. Conforme o caso, haverá cobrança de taxa. Para mais informações, consulte a agenda 

escolar na página 18. 

 
H - Recuperações  

As recuperações ocorrem no período da tarde, em horários a serem divulgados a cada trimestre. De acordo com 

nosso Regimento e Projeto Educativo, são automaticamente convocados para a Recuperação todos os alunos 

que obtiverem resultados finais no trimestre abaixo de 70%. 

 
I - Atendimento pela Orientação 

Caso você precise falar com a Orientação, procure o orientador pedagógico Carlos ou a orientadora educacional 

Elaine, que ficarão muito felizes em atendê-lo/a. Caso estes não estejam na escola, ou não possam atender no 

momento em que foram procurados, deixe um recado na recepção. Você será atendido, assim que possível.  

Outra opção é enviar um e-mail para ensinomediosantaclara@gmail.com  

 

Caso a sua família deseje falar com a Orientação ou com algum professor, solicite que estes façam um 

agendamento prévio no fone 3024-2700 (falar com Lidiana). 

  
J - Circulação pelo Colégio  

A circulação de alunos será feita sempre pelo pátio, via rampa ou escadas. A passagem pela recepção da rua 

Livi é exclusiva para professores, funcionários e visitantes. 

Nas atividades que ocorrem à tarde, como Olimpíadas, Recuperação Paralela, Aulas de Teatro ou Banda, grupos 

de estudo, etc., os alunos deverão limitar-se ao uso dos ambientes destinados a estas atividades e mostrar-se 

atentos e respeitosos com os alunos menores do período da tarde. 

Seja responsável com o Meio Ambiente e com nossos recursos escolares, evite o desperdício de água, papel e 

energia. Apague as luzes e desligue os ventiladores, quando se ausentar do recinto. Mantenha os sanitários e 

demais ambientes escolares limpos e bem cuidados.  

O elevador da escola é destinado às pessoas que estejam com limitações físicas para a utilização das escadas. 

Fique atento às normas de segurança e não ultrapasse a capacidade de carga do equipamento. 


