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Rosemeire S. C. Marinho
Diretora 

Mensagem da Direção

Prezadas Famílias,

É uma grande honra ter vocês conosco para mais um ano letivo!

Diante dos desafios da vida moderna, todos nós nos preocupamos com a 
educação que estamos oferecendo aos nossos filhos. Acreditamos que somente uma 
educação baseada em valores cristãos, com limites bem definidos, que se processe 
através do exemplo, do diálogo e da compreensão, será bem sucedida.

Nosso objetivo é construir uma escola que coopere para a formação de 
cidadãos éticos, possuidores do caráter de Cristo, que colaborem e atuem em prol de 
uma sociedade melhor. Nossa proposta pedagógica visa atender às necessidades 
atuais, as quais não se exprimem apenas pelo grau de escolaridade alcançado, mas pela 
capacidade de adaptação, criatividade e de resolução de problemas – uma educação 
voltada para a vida.

Para obtermos este sucesso, contamos com uma equipe de profissionais 
altamente preparados nos mais variados campos do conhecimento que, ciente da 
grande missão que é educar, valoriza, vivência e transmite princípios sólidos que 
norteiam a vida dos nossos alunos.

Por meio deste Guia Acadêmico, a família terá acesso às informações 
referentes ao funcionamento do Colégio, ao processo educacional e às normas que 
regem o relacionamento aluno-escola. A vitória de seu filho depende muito de sua 
parceria com a escola, dedicação e oração por ele. Dedique seu tempo em ler esse 
manual e se inteirar do dia a dia no Colégio. Para esclarecimentos em caso de qualquer 
dúvida, nossa equipe estará sempre disponível para atendê-lo.

Saiba que para nós, é um grande prazer ter a oportunidade de participar 
desse momento tão importante na construção do futuro de seu (sua) filho (a).

Desejamos que, em 2018, nosso alvo seja adorar a Deus através da 
excelência educacional. 
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DNA CRISTÃO  para inspirar, 
superar limites e vencer desafios!

Caro Aluno:

O Colégio Americano Batista sente-se honrado em tê-lo como aluno.
A escola é o espaço de conhecer novos amigos, novos colegas de turma, de 

cultivar as amizades. Ao longo do ano você vai vivenciar valores importantes como 
Hospitalidade, Pontualidade, Organização, Disciplina, Prudência, Honestidade, Amor e 
Paz, todos eles muito importantes na sua caminhada de estudos. 

Que este pequeno livro seja o guia dos grandes sonhos que você trouxe 
para se realizarem com o nosso apoio. O apoio do Colégio Americano Batista: uma 
excelente estrutura educacional, que trabalha com o grande aluno que você é.

Seja bem-vindo ao Colégio Americano Batista

Rosemeire S. C. Marinho
Diretora 
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NOSSA MISSÃO 

‘‘Educar o ser humano criado à imagem de Deus, por meio do ensino e das 
atividades científicas, culturais, esportivas, sociais e espirituais, preparando-os para a 
vida, contribuindo assim para o desenvolvimento da nossa sociedade.’’

NOSSA VISÃO 

Ser referência em educação. Ter reconhecimento como a escola que acolhe, que 
educa e que compartilha com as famílias a responsabilidade pela construção de 
cidadãos dignos, alicerçados em princípios bíblicos, e em valores éticos e morais, em 
ambiente de fé cristã.

DECLARAÇÃO DE FÉ

O Colégio Americano Batista, como instituição confessional e conforme seu 
Regimento, rege-se pelos princípios da ética e da fé cristã, bem como pelos princípios e 
doutrinas adotados pela Convenção Batista Sergipana – filiada à Convenção Batista 
Brasileira – e desenvolve suas atividades com base nesses princípios. 

NOSSOS PRINCÍPIOS

 A filosofia do colégio Americano Batista é inspirada nos princípios cristãos, no 
ideário democrático, na promoção da dignidade humana, nos fundamentos do 
desenvolvimento científico e tecnológico, no respeito às tradições da nacionalidade e 
nos valores transcendentais do espírito humano.

 Como Instituição educativa cristã, favorece o desenvolvimento da 
personalidade do educando, destacando sua liberdade pessoal e a responsabilidade 
inerente ao exercício da mesma; apresenta uma proposta de educação baseada em 
valores, que se desenvolve por meio de ações direcionadas para o autoconhecimento, 
visando contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e solidária, com base 
nos ensinamentos de Jesus Cristo.
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CONSELHO DA CONVENÇÃO BATISTA SERGIPANA

Presidente 
Pastor Williams Prata de Jesus

Diretor Executivo 
Pastor Marivaldo Queiróz da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA DO CAB

Diretora Geral
Rosemeire Santos da Conceição Marinho

Equipe Diretiva
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Gerente Financeiro
Jonilson Silva Luz

Capelão
Pastor Christian Almeida de Jesus

Secretárias
Márcia Rochelly de Araújo Santos

Noemi Suzana Santos

Coordenadora da Educação Infantil e 1ª ano 
Amanda de Oliveira

Coordenadora do Ensino Fundamental I – 2º ao 5º ano
Silvia Isilina Braz Mota

Coordenadora do Ensino Fundamental II
Maria de Fátima Vasconcelos Luz

Coordenadora do Ensino Médio
Fabiana de Oliveira Andrade

Coordenador de Educação Física e Esportes
Rawlinson Mota Santos

Coordenador de Tecnologia e Sistemas de Informação
Alexsandro de Santana Marinho Falcão

Orientadora Educacional
Gicélia Santos Prado

Equipe Técnica  
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Ÿ Tecnologia Educacional – A Educação Tecnológica se dá por meio de aulas curriculares com a 

utilização do Laboratório de Informática, Robótica e Lego. Todos conectados à internet e sofwares 

educacionais, complementando e reforçando os conteúdos trabalhados em sala de aula e 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades e competências. Os professores utilizam, também, 

a PDA – Plataforma Digital de Aprendizagem e suas ferramentas já citadas.

Ÿ Eventos – São atividades de cunho científico, artístico, esportivo, ecológico, cultural e filantrópico, 

cuidadosamente preparadas, que oportunizam aos alunos um contato maior com o meio em que 

vivem, propiciando, assim, que descubram e desenvolvam suas aptidões e lideranças.

Ÿ Projetos Especiais - No decorrer do ano são desenvolvidos projetos especiais que visam a 

complementação da formação de nossos alunos, em aspectos julgados indispensáveis no contexto 

atual. Entre nossos projetos podemos destacar a participação em avaliações e eventos internos e 

externos de cunho pedagógico, científico e esportivo.

Ÿ Boletim Escolar – O Colégio Americano Batista divulga os dados do desempenho escolar dos seus 

alunos no Boletim escolar online, que pode ser acompanhado pelos pais ou alunos durante o ano letivo 

através do site do Colégio.

Ÿ Aplicativo Agenda online Activesoft – Disponibilizado para baixar em celulares smartfones, este 

aplicativo é utilizado para transmitir aos pais, diariamente, informações sobre as aulas do dia e deveres 

para casa, como também comunicados e informações de eventos, boletim de notas, financeiro, 

ocorrências, entre outros.

Ÿ Outras Correspondências – Eventualmente, comunicados também são enviados às famílias por 

intermédio dos alunos, pelo site, por e-mail e, em casos excepcionais, pelo correio. Quando forem 

solicitadas, estas correspondências deverão ser assinadas pelos responsáveis e devolvida ao Colégio 

no prazo e local estipulado.

Ÿ PDA – REDE CRISTÃ/PITÁGORAS – Desenvolvida pela Rede Pitágoras, a PDA – Plataforma Digital de 

Aprendizagem auxilia alunos, pais, professores e funcionários do Colégio em diversas atividades 

relacionadas ao dia a dia educacional, como visualizar o boletim escolar, fazer pesquisas, melhorar os 

trabalhos, tarefas e avaliações online, e até se divertir com games e sites. Tudo muito fácil, rápido e 

interativo. Basta acessar o site do colégio  e fornecer o login e a www.colegioamericanobatista.com.br

senha, que serão entregues no início do ano letivo aos alunos. 

Ÿ Site do Colégio – Ao acessar  a comunidade escolar terá à sua www.colegioamericanobatista.com.br

disposição informações sobre o colégio, como notícias sobre os principais eventos, nossa filosofia 

educacional, projeto pedagógico, informações sobre o material didático, calendário, horários, fotos de 

eventos e uma infinidade de informações úteis a todos. Não deixe de acessar também as outras Redes 

Sociais do colégio, como a página no Facebook e Instagran. Mantenha-se atualizado e bem informado.

Enriquecendo o dia-a-dia Escolar 

Formas de Comunicação 
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Agora que você é um aluno Americano Batista, não bobeie! 
Este é um ano importante em sua vida. Um ano de preparação, não só 
para os exames (Provas semanais, bimestrais ou simulados), mas 
também para a própria vida. Assim, é fundamental que seu rendimento 
seja o melhor possível. Para isso, você deve ser capaz de organizar seu 
estudo, de modo a extrair o máximo proveito dele.

  Diariamente, dedique um tempo para estudar, organizando um horário específico;

  As atividades passadas para casa são de sua responsabilidade, faça-as diariamente e peça 

ajuda a alguém, se necessário;

  Registre na agenda seus compromissos escolares (avaliações, trabalhos);

  Dialogue com seus pais sobre a sua vida escolar. Busque neles orientações para as 

dificuldades que surgirem.  Apresente a eles seus resultados;

  Ponha em prática os seus planos de estudo;

  Acredite em você e supere seus limites.

PARA QUE VOCÊ SE REALIZE COMO ESTUDANTE, 

SEGUEM ALGUMAS SUGESTÕES:

Aprender exige: 
desejo, ação, 

dedicação 
e perseverança.

Planeja bem suas atividades.

Estabelece metas a serem alcançadas.

Concentra-se no que está fazendo.

Revisa diariamente o que foi trabalhado em sala de aula.

Cumpre os seus compromissos dentro
dos prazos estabelecidos.

Reserva um tempo para leituras.

Dedica-se também aos necessários momentos
de lazer, diversão e descanso.

Administra melhor o seu  tempo, dedicando horário
para a realização de atividades escolares.

Dicas de Estudo

Em
Casa

Quando você se 
organiza, muitas 

coisas boas  
acontecem:
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Conheça as regras de convivência, lembrando que elas existem para 
que possamos juntos, viver melhor;
Contribua para que o ambiente da sala de aula seja saudável para a 
aprendizagem. Lembre-se de que é um espaço coletivo;
Deixe o ambiente que você usou pronto para ser usado por outro 
colega;
Faça boas amizades. Colabore com seus colegas, ajudando-os 
sempre que possível;
Procure a CP (Coordenação Pedagógica) e / ou a OP (Orientação 
Educacional) quando sentir necessidade;
Conte com os educadores do Americano Batista para ajudá-lo.

Deseje aprender cada vez mais;

Realize com interesse as atividades solicitadas pelo professor, fazendo 
as correções necessárias;

Esteja atento às explicações do professor, às perguntas e respostas dos 
colegas;

Faça perguntas sobre suas dúvidas; contribua com suas ideias e 
opiniões;

Dialogue com seus professores sobre dúvidas e ansiedades.  Busque 
neles as orientações necessárias para o seu aprendizado. As aulas não 
dependem somente do professor, é necessário que o aluno mantenha 
uma postura disciplinada, jamais conversando com os colegas ou 
estudando outras disciplinas durante as aulas;

Participe das atividades em sala de aula, procurando aprender. Sua 
participação positiva e dinâmica garantirá o seu aprendizado e o de 
todo o grupo;

Faça as suas escolhas avaliando o que é melhor para o seu crescimento 
naquele momento e também para o de seus colegas;

Em situações de trabalho em grupo, participe durante todo o processo 
e não apenas em parte dele.

NO 
COLÉGIO

NA SALA
  DE AULA

Dicas de Estudo 
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Procurar o Coordenador de Educação Física, se desejar praticar alguma modalidade 
esportiva oferecida (Futsal, Vôlei, Karatê, GR, Judô, Xadrez); 

Prestar atenção às notas divulgadas ao término de cada unidade e arquivar todos os 
trabalhos, atividades e provas. Se houver algum engano procurar o(a) professor(a) e/ou 
Coordenador(a), em tempo hábil;

Sempre que o professor passar uma tarefa ou solicitar um material, anotar 
cuidadosamente na agenda, pois a memória pode falhar;

Se o professor não passar tarefa para casa, é aconselhável revisar o assunto da aula do 
dia;

Certificar-se de que captou com clareza e precisão as solicitações propostas. No caso 
de dúvidas, esclarecê-las com o professor;

Evitar o acúmulo de tarefas e deveres;

Buscar outras fontes de pesquisa, além das indicadas, na realização de seus trabalhos;

Elaborar suas atividades com cuidado e com criatividade.

O importante é estudar sempre, cinco ou seis dias por semana, fazendo os exercícios das 
aulas do dia, não deixando dúvidas acumuladas, procurando os professores e a 
monitoria.

Observações Pertinentes 

A estrutura do 
Americano Batista 

estará inteira dedicada 
a que seus objetivos 

se realizem.

Dicas de Estudo
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Observe :
Em todos os segmentos cada aula tem duração de 45 minutos;

Há uma tolerância de 10 minutos para quem EVENTUALMENTE chegar atrasado, no entanto, 
caso haja reincidência no atraso, o aluno não terá acesso às aulas daquele dia e a família será 
convocada. Após as 7h10m (turno da manhã) e 13h10m (turno da tarde), o aluno terá acesso às 
aulas mediante justificativa do responsável; 

As ausências decorrentes de motivos médicos ou falecimentos serão justificadas. Para tanto, 
um comunicado escrito (atestado) deve ser enviado à Secretaria dentro de dois dias após o 
retorno, o qual será analisado e arquivado. É de responsabilidade do aluno informar-se sobre as 
atividades e trabalhos que ocorreram por ocasião de sua ausência às aulas.

Durante as aulas, não é permitido sair para a cantina, para telefonar, para resolver problemas 
de secretaria e para fazer pagamentos;

Ao toque do sinal, o aluno deve dirigir-se à sala de aula e aguardar o professor;

A permanência do aluno no pátio está autorizada antes do início da 1ª aula, no horário do 
recreio e dos intervalos;

A frequência é obrigatória, inclusive para Educação Física e não poderá submeter-se às provas 
finais o aluno que não alcançar o percentual exigido por lei (75%);   

O Colégio preocupa-se com o bem-estar e segurança de seus alunos. Portanto, os alunos da 
Educação Infantil até o 5º ano só poderão sair acompanhados pelos responsáveis;

O aluno não poderá ausentar-se do colégio durante o horário das aulas, salvo em caso de 
extrema necessidade, e trazendo uma solicitação de seu responsável;

Se o aluno sentir-se mal ou sofrer algum acidente, a escola providenciará o atendimento pelo 
Seguro Educacional e entrará em contato com a família;

A tolerância de atraso para buscar os alunos após o término das aulas é de, até, 15 minutos. 
Após esse horário, não contamos com a presença de funcionários para acompanhamento e 
vigilância.

Comparecimento, Pontualidade e Assiduidade nos compromissos escolares representam um 
aspecto vital no processo educativo e uma demonstração de fidelidade em relação ao pacto 
estabelecido com o Colégio. Portanto, espera-se todo empenho em relação aos horários 
estabelecidos.

Turno
Vespertino

Turno
Matutino 

Frequência / Pontualidade 
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Para que você seja identificado como aluno e para reforçar o espírito de grupo, o Colégio adotou o 
uniforme. Portanto, para ingressar e permanecer no colégio, sob qualquer pretexto, o aluno deve 
estar uniformizado. É expressamente proibido o uso de sandálias, tamancos e bonés, pois estes 
acessórios não fazem parte do uniforme.

Uniforme

O UNIFORME É 
PADRONIZADO, 

NÃO SENDO PERMITIDO
RECORTÁ-LO OU MODELÁ-LO 

AO GOSTO PESSOAL.

EDUCAÇÃO INFANTIL E 
ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO)

· Camisa oficial do Colégio, com detalhe laranja;
Bermuda ou calça comprida oficial do Colégio em · 

tecido cor azul royal;
Tênis e cadarços pretos ou brancos · 

(permitimos detalhes exclusivamente pretos ou    
brancos);

Meias brancas (sem detalhes coloridos);· 
Casaco de inverno oficial do colégio.· 

ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO)
· Camisa oficial do Colégio, com detalhe azul;

Calça comprida oficial do colégio em tecido · 
 cor azul escuro;

Tênis e cadarços pretos ou brancos · 
(permitimos detalhes exclusivamente pretos ou    
brancos);

Meias brancas (sem detalhes coloridos);· 
Casaco de inverno oficial do colégio.· 

· Camisa oficial do Colégio, sem detalhes;
· Calça comprida oficial do colégio em tecido 
cor azul escuro; 
 Tênis e cadarços pretos ou brancos·

(permitimos detalhes exclusivamente brancos) 
 Casaco de inverno oficial do Colégio.·

ENSINO MÉDIO

OBSERVAÇÕES:

· Nas aulas de Educação Física, o 
aluno deverá usar o uniforme oficial 
do Colégio para práticas esportivas.

· A falta do fardamento completo 
será tolerada apenas 2 vezes por 
bimestre e somente mediante 
necessidade e com comunicado 
escrito pelos pais, justificando 
a situação da falta de uniforme. 

· Em geral, roupas, pinturas ou itens 
de adorno de estilo exótico ou 
questionável serão tratados pela 
Orientação Educacional/Direção, com 
base em critérios de bom senso e 
discrição. 

· Qualquer tipo de “piercing” ou 
“alargador” são proibidos no 
ambiente escolar, por questões de 
segurança.
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Normas, Direitos e Deveres

Normas de Convivência
"Para o ser humano, viver é conviver. 

É no convívio social e comunitário que nos 
descobrimos e nos realizamos como 

seres morais e éticos."

“Os Direitos Humanos são princípios internacionais 

que servem para nos proteger. Devem assegurar 

às pessoas uma vida digna, com acesso à 

liberdade, ao trabalho, à terra, à saúde, à 

moradia, à educação, entre outras coisas."

Seus 
Direitos 

· Todo mundo gosta de ser bem tratado. A indelicadeza e a hostilidade não 
favorecem o diálogo. Estamos aqui para aprender também a lidar com pessoas e 
respeitar nosso próximo.

· Diante da visível inversão de valores na sociedade, a escola e a família têm de 
caminhar juntas por uma educação formativa e de qualidade.

· Se quisermos que todos desfrutem de seus direitos, não podemos fugir das 
regras de convívio comunitário. Todo sistema, para funcionar adequadamente e para 
que todos os envolvidos sintam-se bem, deve atender a determinadas normas, pois 
todos nós precisamos de limites claros para que possamos nos sentir seguros. 
 · Lembre-se de que a verdadeira disciplina está nos valores que se manifestam 

espontaneamente e não naqueles que nos são impostos. 

Conheça algumas de nossas regras, indispensáveis ao bom funcionamento do Colégio.

Regulamento Geral do aluno 
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Conforme Regimento Escolar, aos membros do corpo discente, que constituem a razão 
de ser da comunidade educativa do Colégio, serão asseguradas as condições 
necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades e o exercício dos seguintes 
direitos:

I - ter assegurado o respeito pelos direitos como pessoa humana e pelas suas liberdades 
fundamentais, sem sofrer qualquer tipo de discriminação, bem como o direito de ampla 
defesa no que couber.

II - ter, asseguradas, as condições necessárias ao desenvolvimento de suas 
potencialidades, na perspectiva social e individual.

III - ter, asseguradas, as condições de aprendizagem, sendo-lhe propiciada assistência 
do professor e acesso aos recursos materiais e didáticos do colégio.

IV - ter assegurado o acesso aos resultados obtidos nas avaliações, bem como à sua 
correção, podendo sempre que julgar necessário, solicitar reconsideração desses 
resultados, dentro do prazo de 48 horas;

V - ver assegurado o atendimento adequado em todos os casos manifestados no recinto 
escolar, relativos aos aspectos escolares ou de saúde.

VI - ver assegurado o direito de requerer e realizar provas substitutivas, sempre que 
venha a perdê-las por motivo justificado.

Parágrafo único. Os direitos dos alunos 
derivam dos direitos e garantias 
fundamentais dispostos na Constituição 
Federal, bem como dos que fixam o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional em vigor.

Seus Direitos 
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I - respeitar os princípios confessionais que norteiam o Colégio e as determinações deste 
Regimento Escolar;

II - acatar a autoridade dos superiores, cumprindo com atenção e delicadeza suas determinações, 
sendo tal respeito exigido dos pais e/ou responsáveis pelo aluno;

III - ser pontual e assíduo devendo a família comunicar ao estabelecimento qualquer impedimento 
de frequência às aulas;

IV - tratar com urbanidade colegas e superiores;

V - aproveitar as oportunidades que o Colégio oferece para desenvolver os valores humanos, 
hábitos de sociabilidade e convivência em grupo, tratando os colegas com respeito e dignidade;

VI - portar-se convenientemente em todas as dependências do Colégio e quando representando o 
mesmo;

VII - zelar pela conservação do prédio, mobiliário e material didático, bem como de tudo o que é de 
uso coletivo e responsabilizar-se pelos danos que por ventura causar, indenizando os prejuízos, 
quando produzir danos materiais ao Colégio e/ou objetos de propriedade dos colegas, professores 
e funcionários;

VIII - permanecer no Colégio durante o período de atividades, esforçando-se ao máximo para delas 
tirar proveito, participando das aulas e atividades escolares, devidamente uniformizado.

IX - comparecer às solenidades e festividades – de qualquer natureza - do Colégio e delas participar 
efetivamente.

X -  apresentar-se no ambiente escolar vestido com a farda padrão, indicada por ocasião da 
matrícula: calça, camiseta, tênis e agasalho.

Parágrafo único: Em caráter excepcional, será permitida, aos alunos, a tolerância de até dez minutos 
após o toque inicial para o acesso a sala de aula.

O que não deve ocorrer (Código de Conduta)

I - entrar ou sair do Colégio, sem licença da Direção;
II - entrar ou sair durante as aulas, sem permissão do professor;
III - ocupar-se durante as aulas com trabalhos estranhos a ação educativa;
IV - promover, sem autorização da Direção, rifas e coletas dentro do Colégio;
V - impedir a entrada de colegas no Colégio ou incitá-los a ausências coletivas;
VI - portar armas ou objetos perigosos e/ou tóxicos, bem como quaisquer materiais estranhos ao 
material exigido para a frequência às aulas;
VII - portar ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas, bem como 
participar de brigas ou tomar atitudes incompatíveis com o adequado comportamento social, no 
interior, na frente ou nas imediações do Colégio, ou quando se encontrar uniformizado;
VIII - portar ou fazer uso de telefone móvel. Caso porte o Celular, ele deve estar dentro da mochila, 
ficando o Colégio livre para adotar as medidas disciplinares cabíveis nas hipóteses de 
descumprimento desta proibição. Diante de tal vedação, é de total responsabilidade do aluno e de 
seus responsáveis, eventual extravio do aparelho telefônico;

Seus Deveres 
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1 – Brigas;

2 – Agressões físicas e verbais;

3 – Desacato a professores, coordenadores e funcionários;

4 – Dano ao patrimônio da Instituição;

5 – Saída sem autorização;

6 – Brincadeiras de mau gosto com conseqüências imprevisíveis;

7 – Faltas às aulas propositalmente, ficando nas imediações do colégio;

8 – Reincidência na indisciplina;

9 – "Bullying".

SÃO CONSIDERADAS FALTAS GRAVES:

IX - usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações (comunicar-se 
com os colegas “colar” ou portar “cola”), ou de outros trabalhos, estando o aluno sujeito 
a anulação da avaliação ou conjunto de avaliações;
X - usar nome, emblema ou iniciais do Colégio em peças de indumentária sem 
autorização da Direção da Instituição;
XI - comer, mascar chiclete ou chupar balas durante as aulas;
XII - faltar à aula para executar outras tarefas, tais como: trabalho de grupo, ensaios, 
etc.;
XIII - namorar nas dependências do Colégio;
XIV - usar boné, piercing, alargadores, brincos (meninos) ou qualquer outro adereço 
que não condiga com o uniforme escolar, nas dependências da Escola;
XV - usar, durante as aulas de Educação Física e ou prática de esportes adereços que 
possam causar ou vir a causar acidentes, tais como piercings, brincos, anéis, relógios e 
outros;
XVI -  fazer-se acompanhar de elementos estranhos à comunidade escolar;
XVII -  promover atividades extraclasses, campanhas ou comércio de qualquer natureza 
dentro do Colégio;
XVIII – o aluno deverá evitar conversas vulgares, palavreado imoral ou obsceno, que 
atente contra uma linguagem de bom nível;
XIX – músicas de valor questionável ou que expressam ideias anticristãs não são 
permitidas, pois somos uma escola confessional cristã.

 Caso o aluno seja surpreendido por qualquer funcionário do estabelecimento 
em situação não condizente com as normas, será encaminhado à orientação 
educacional para que possa receber orientação e limitação de suas atitudes.

Seus Deveres 
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EM CASO DE OCORRÊNCIA

O termo "bullying" compreende todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes, contra outro (s), causando 

dor, angústia, constrangimento, e executadas dentro de uma relação desigual de poder.

Bullying

Veja algumas ações que podem configurar 
o "bullying" e que NÃO SÃO admitidas no convívio escolar:

I - advertência verbal, com anotação no dossiê do aluno;

II -  notificação de advertência disciplinar, por escrito, aos pais;
III – suspensão: três notificações de advertência disciplinar acumuladas resultarão em suspensão, 
mediante encaminhamento à Direção. A suspensão imediata pode ocorrer nos seguintes casos: 
agressão física, ofensa moral reincidente, desacato grave ao professor ou funcionário, uso ou porte 
de cigarro ou outro tipo de droga, depredação intencional do patrimônio do colégio e qualquer 
outra situação considerada grave pela Direção da Escola. Assim que o aluno retornar da suspensão, 
deverá apresentar trabalhos escritos com temas indicados pelo professor ou Orientador 
Educacional.
IV - emissão da Guia de Transferência, em comum acordo com os pais ou responsável.

· A depender da gravidade da infração, a instituição desobriga-se de adotar a sequência acima 
citada.
· As notificações de advertência disciplinar e/ou suspensão das atividades escolares implicam em 
perda de descontos/bolsas concedidas.

Sem disciplina não há ambiente ou condição interna para o aprendizado. Procuramos privilegiar 
sempre a disciplina preventiva sobre a corretiva, ou seja, tratar atitudes antes de corrigir o mau 
comportamento, discernindo a situação envolvida.
Caracteriza-se como mau comportamento o descumprimento de qualquer uma das normas deste 
Guia Acadêmico. Quando houver manifestações de indisciplina em sala de aula ou em qualquer 
dependência da escola pelo aluno, este é passível das seguintes medidas disciplinares, conforme a 
gravidade da falta cometida:

BATER

CHUTAR

EXCLUIR

IGNORAR

ASSEDIAR

EMPURRAR

DISCRIMINAR

HUMILHAR

QUEBRAR PERTENCES

PERSEGUIR

ATERRORIZAR

INTIMIDAR

TIRANIZAR

AGREDIR

OFENDER

ISOLAR

FERIR

APELIDAR

Bullying
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O Colégio Americano Batista acredita na avaliação continuada, proporcionando  aos  
alunos avaliações constantes, que  permitem perceber os níveis de aprendizagem, 
através de nosso  sistema  de  avaliação  e  pela  distribuição  de  pontos,  atribuídos  em  
atividades, trabalhos, provas mensais, provas bimestrais, simulados e projetos especiais. 

Formas de Avaliação do Rendimento Escolar em cada Disciplina
· Através de notas em provas escritas previstas no calendário de provas;

· Através de notas em provas livres ou de notas em trabalhos não previstos no

calendário de provas;

· Através de tarefas de casa em que a totalidade delas apresentadas convenientemente

vale pontos, a serem acrescidos à média de notas de provas e trabalhos.

Educação física e atividades esportivas
· De acordo com a Lei nº 9394/96 (LDBEN), a Educação Física é componente curricular 
obrigatório da educação básica.
· Para a prática de Educação Física e Esportes solicitamos a apresentação de Atestado 
de Saúde do aluno.
· Oferecemos também as seguintes modalidades esportivas: voleibol, futsal, Karatê, 
Xadrez, Judô e GR, nas dependências do colégio, e natação, mediante convênio com 
Academia.

Verificação do Rendimento Escolar 
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 De acordo com a Proposta Pedagógica e à legislação vigente, a avaliação do 
processo ensino/aprendizagem será realizada de forma contínua e cumulativa 
observando-se os aspectos qualitativos e os quantitativos, sendo utilizados no 
desenvolvimento de cada unidade, oportunidades como atividades em classe e/ou 
extraclasse, projetos interdisciplinares, trabalhos de pesquisa individual ou em grupo e 
testes escritos conforme Calendário Escolar e Plano Anual do Colégio.
 Os resultados da verificação do rendimento escolar do aluno serão expressos 
em notas, variando na escala de 0 (zero) a 10 (dez) para cada disciplina, sendo que a 
nota deve ser sempre o resultado do processo avaliativo.
 Serão atribuídas notas a todos os trabalhos e/ou atividades realizadas mediante 
verificação do rendimento escolar do aluno, de forma cumulativa, apurando-se 02 
(duas) notas para cada semestre, perfazendo um total de 04 (quatro) notas por ano 
letivo.
 Os três primeiros anos do Ensino Fundamental, considerados como um bloco 
pedagógico de alfabetização e letramento, não passível de interrupção, terão como 
processo avaliativo a apuração do desenvolvimento psicossocial do educando e far-
se-á mediante o acompanhamento e o registro do seu aproveitamento, bem como do 
seu progresso gradual nas diversas formas de expressão relativas aos componentes 
curriculares constantes da Organização Curricular desta Escola.  
 O Colégio Americano Batista, comunicará aos pais ou responsável, 
bimestralmente, os resultados obtidos pelo aluno, sob a forma de boletim.

Em cada disciplina o aluno será aprovado, desde que atenda as exigências de 
frequência e de notas.
· Exigência de Frequência: de conformidade com a Lei Federal nº 9394/96, o aluno será 
aprovado se tiver frequentando, pelo menos 75% do total de horas letivas.

· Exigência de Notas: média anual igual ou superior a 6,0 (seis), resultante da média 
aritmética entre a média do primeiro e a média do segundo semestre;

· Perda de avaliação: Caso o aluno, por motivo justificado, deixar de fazer uma prova ou 
simulado, poderá requerer a 2ª chamada de provas no prazo de até 48 horas após a 
realização da referida avaliação, apresentando, no ato, atestado de justificativa de falta, 
que será avaliado pela Supervisão Pedagógica.
São considerados motivos justificados: Casos de doença, luto, impedimento por 
motivos religiosos e convocação para atividades cívicas.

 Aos alunos que não apresentarem justificativa será atribuída nota zero.

Critérios para Aprovação

Sistema de Avaliação 
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Cada unidade terá seu resultado expresso em notas de 0 (zero) a 10 (dez).
A nota de cada unidade será obtida pela média aritmética entre as avaliações da 

unidade (provas, simulados e projetos), mais a nota da avaliação qualitativa da unidade:
· Nota I Avaliações de 0,0 a 8,0 pontos
· Nota II Avaliações de 0,0 a 8,0 pontos
               Avaliações de 0,0 a 4,0 pontos e projetos de 0,0 a 4,0 pontos 
· Avaliação qualitativa - valendo de 0,0 a 2,0 pontos
  Total de 0,0 a 10,0 pontos

A média de aprovação por unidade é 6,0 (seis), perfazendo um total de 24 pontos, nas 
quatro unidades. Ao final de cada semestre, calcula-se a média semestral.

A média anual (MA) é resultante da média aritmética entre a média do primeiro 
semestre (MPS) e a média do segundo semestre (MSS).

Assim:

MA = MPS + MSS

Aprovação 
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 Os estudos de recuperação terão por objetivo oferecer ao aluno de 

aproveitamento insuficiente, ou seja, média semestral inferior a 6,0 (seis) a 

oportunidade de restabelecimento da continuidade de seus estudos.

 A recuperação será realizada no final de cada semestre letivo, para atender aos 

alunos que não alcançarem a média 6,0 (seis) em até 50% dos componentes curriculares 

do ano em curso. 
 A recuperação será precedida de aulas, cuja presença é obrigatória e será 
realizada através de atividades didáticas, trabalhos, e testes, considerando recuperado 
o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) em cada componente curricular, 
depois de extraída a média aritmética entre a média do semestre e a nota da 
recuperação.

 Parágrafo único.  Quando o aluno obtiver na recuperação semestral nota 
inferior à média do semestre, prevalecerá a maior. 
 O aluno que não alcançar média anual mínima de 6,0 (seis), em cada disciplina, 
após a recuperação do segundo semestre letivo, fará Prova Final em até 03 (três) 
componentes curriculares. 
 Será considerado aprovado o aluno que, ao término da Prova Final, obtiver 
Média Final (MF) igual ou superior a 6,0 (seis), resultante da média aritmética entre a 
média anual e a obtida na Prova Final, de acordo com a seguinte fórmula:

Recuperação 
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Fiquem atentos ao Calendário Escolar.

Essa parceria, baseada na cooperação, no respeito e na 
confiança é imprescindível para o sucesso da educação das 
nossas crianças e jovens, uma vez que nossos objetivos são 

comuns: a formação do caráter, a construção de conhecimentos 
e a auto-realização de cada um deles.

Para tanto, solicitamos a cooperação da 
Família no acompanhamento sistemático da 
vida escolar dos alunos, orientando-se para:

· O conhecimento detalhado deste guia e da leitura pormenorizada dos 

comunicados e outras correspondências encaminhadas pelo Colégio;
· A análise das avaliações realizadas e a verificação bimestral do boletim 
escolar;
· Incentivar a formação de hábitos de estudo, como é o caso da realização 
diária das tarefas de casa;
· A presença contínua do aluno em todas as aulas, justificando as faltas que 
porventura ocorram;
· Evitar marcação de consultas médicas ou viagens, bem como chegadas 
tardias ou saídas antecipadas nos períodos de aula;
· A necessidade do cumprimento pelo aluno das normas estabelecidas;
· Aos pais não é permitido entrar em sala durante as aulas;
· Em caso de necessidade, deverão dirigir-se à Coordenação que se 
encarregará de chamar o aluno ou de transmitir o recado.

Parceria Família Escola

22



23



24



Em suas reivindicações, procurar a Direção ou a Coordenação, a fim de 
chegar a uma solução mais rápida, sem a necessidade de envolver o aluno. 
Não deixe para dar sugestões, tomar iniciativas, fazer críticas ou solicitar 
providências, no final do ano, quando pouco ou quase nada será possível 
corrigir. Somos uma escola democrática que valoriza sua participação;

O Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico encontram-se à sua 
disposição para leitura e análise;

Acompanhe a vida escolar de seu filho, verificando o rendimento da 
aprendizagem, cumprimento de tarefas, rotina de estudos, frequência, 
pontualidade, prazos de entrega de atestados, inscrições para provas de 2ª 
Chamada e outras situações inerentes ao cotidiano estudantil;

“Feliz é aquele que 
acha sabedoria 

e adquire entendimento”
Provérbios 3

Orientações importantes 

Participe das reuniões e eventos promovidos pelo Colégio.

25



27

Calendário Acadêmico 2018

26



27

Calendário Acadêmico 2018


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27

