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Prezado(a) Estudante, 

 

SEJA BEM VINDO AO COLÉGIO FUNAM! 

 

Com a finalidade de facilitar o processo de comunicação 

entre família, estudante e escola, estamos entregando o 

Manual do Aluno – ano 2020 com informações a respeito da 

estrutura e funcionamento do colégio. 

 A FUNAM é uma instituição educacional privada sem 

fins lucrativos, credenciada pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais para oferecer Ensino Fundamental  

II, Ensino Médio, cursos técnicos e superiores. 

A Fundação Educacional Alto Médio São Francisco, 

registrada no cartório das Pessoas Jurídicas da comarca de 

Pirapora, no livro A - 1 as fls. 35/42, nº de ordem 49, em 22 de 

agosto de 1978, mantém a Escola Técnica Alto Médio São 

Francisco em Pirapora, que vem se solidificando nesses anos de 

sua existência na Educação Profissional, atuando nos eixos 

tecnológicos de: Indústria, Informática, Gestão, Química, Saúde 

e Meio Ambiente e Ensino Fundamental e Médio. 

8. CALENDÁRIOS 

 

Calendário Escolar e Calendário de Verificação de 

Aprendizagem 

 

São encaminhados às famílias através da Central de 

Relacionamento no mês de fevereiro, no início do ano letivo. 



Boletim Escolar 

 

É entregue no final de cada bimestre na reunião de pais. 

Para aqueles com baixo rendimento escolar em três ou mais 

componentes curriculares, em cada bimestre, o serviço de 

supervisão pedagógica fará uma análise dos motivos do baixo 

rendimento com cada um, bem como em parceria com os 

professores, no Conselho de Classe, e com os pais e/ou 

responsáveis em encontros previamente agendados. 

 

Agendamento de Atendimento 

 

Para um melhor atendimento dos pais ou responsáveis 

pelos profissionais da escola, o agendamento para 

atendimento, com exceção de emergência, pode ser realizado 

pessoalmente ou por telefone. 

MISSÃO 

Oferecer serviços educacionais de excelência visando à 

formação de cidadãos autônomos e conscientes que possam 

ser empreendedores e agentes de transformação da realidade 

na qual estão inseridos, protagonistas da formação do 

conhecimento e profissionais afinados com as exigências do 

mundo contemporâneo.   

VISÃO 

Ser reconhecida como instituição de excelência em Ensino 

Fundamental, Médio e Técnico. 

VALORES 

Compartilhar conhecimento, inovação, cidadania, ética, 

transparência, comprometimento, geração de resultados e 

responsabilidade socioambiental. 
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7. RELAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA 

Comunicação Escolar 

 

Site Institucional 

 

São disponibilizadas algumas informações que foram 

registradas, assim como gabarito do PAS postados pelos 

professores, lista de materiais, projetos, fotos dos eventos e 

links importantes para os estudantes. 

 

Circulares e Comunicados 

 

São enviadas via mensagem de texto ou e-mail pela 

Central de Relacionamento com o cliente. 

 

Reunião de Pais e Alunos 

As reuniões de pais e professores têm por finalidade 

fortalecer a parceria entre família e escola. São informadas, 

antecipadamente, no calendário escolar. 



Projeto de Orientação Vocacional e Profissional: sob a 

coordenação do NEC – Núcleo de Estágios e Convênios 

proporciona aos estudantes informações a respeito de 

profissões, mercado de trabalho e cursos superiores.  

Feira de Ciências e Tecnologia: é uma atividade pedagógica 

que tem como objetivo o desenvolvimento e a estruturação do 

pensamento crítico e científico dos estudantes. 

Os estudantes vivenciam o regionalismo brasileiro por meio da 

apresentação de atividades artístico-culturais. 

Viagens Pedagógicas: constituem atividades pedagógicas 

diferenciadas de apoio ao processo regular de ensino que 

visam relacionar a teoria com a prática. São realizadas saídas 

para museus, parques, teatros, exposições e pontos turísticos. 

Palestras e Orientações à Família: com o objetivo de contribuir 

na educação familiar dos nossos estudantes, são enviados 

textos informativos e/ou reflexivos e ministrado palestras para 

os pais. 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Calendário Escolar 

Matrícula 

Frequência 

 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

Sistema de Avaliação de Aprendizagem 

Atividades Avaliativas 

Aprovação 

 

ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 

Direitos do aluno 

Deveres do aluno 

Sanções 

Horário de aula 

 

PROJETOS E ATIVIDADES 

Projeto integrador, Jogos Escolares, Feira de Ciência e 
Tecnologia, Viagens Pedagógicas, Momento Cívico, Soletrando, 
Trocas e Livros, Consciência Negra. 

  

 



RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA 

Comunicação 

Reunião com Pais e Alunos 

Atendimento 

 

CALENDÁRIOS 

Calendário Escolar 

Calendário de Verificação de Aprendizagem 

Projetos de Leitura: tem por finalidade estimular o hábito da 

leitura, independente das atividades avaliativas, com vistas a 

um melhor desempenho na vida estudantil. Oportuniza 

momentos de vivência de fantasias, sentimentos e reflexões, 

estimulando o desenvolvimento das habilidades de ler, 

escrever, criar, analisar e argumentar criticamente. 

 O projeto acontece ao longo do ano letivo, por meio da 

leitura de livros literários, contos e dramatizações de histórias. 

  

Por meio desse trabalho, surgem produções coletivas e 

individuais de diversos tipos. 

 

Preparatório para Processos Seletivos, como o IF, ENEM e 

Vestibulares: incentivamos e preparamos os estudantes do 

Ensino Médio para as provas do ENEM e Vestibulares. 

 

Soletrando: sob a coordenação dos professores de Língua 

Portuguesa o Soletrando abrange a participação de todos os 

alunos e visa o aprimoramento da grafia correta das palavras  e 

da  oralidade dos alunos. 



Olimpíadas Científicas: Matemática, Física e Química visam 

estimular a curiosidade científica dos estudantes e colocá-los 

no mercado competitivo, participando das Olimpíadas 

Científicas. 

Simulados: os simulados seguem o modelo do Sistema 

Bernoulli de Ensino e têm por objetivo habituar os estudantes 

ao estilo das provas seletivas do ENEM e Vestibulares das 

Faculdades Públicas e Privadas da região. 

Jogos Escolares: é um torneio de jogos esportivos e atividades 

culturais internas, com a finalidade de despertar e desenvolver 

as habilidades físicas, o espírito de equipe e a competitividade 

saudável entre os estudantes. 

Projeto Integrador: O Projeto Integrador Multidisciplinar 

(doravante PIM), parte da concepção de que o processo 

pedagógico (ensino e aprendizagem) deve objetivar a busca por 

uma nova postura metodológica focada na inter e 

multidisciplinaridade como forma de estimular e incentivar as 

práticas de estudo, pesquisa e produção do conhecimento, 

essenciais para qualquer educando. 

1. PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 O ensino é ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – valorização do profissional de educação escolar; 

VI – gestão democrática; 

VII – garantia de padrão de qualidade; 

VIII – valorização da experiência extra-escolar; 

IX – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 



Educação Básica 

 A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Ensino Fundamental e Ensino Médio 

O Ensino Fundamental tem por objetivo a formação 

básica do aluno mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

O Ensino Médio tem por objetivo a formação básica do 

aluno mediante: 

6. PROJETOS E ATIVIDADES 

 

Na construção do conhecimento, teoria e prática dividem 

igual importância. Assim o Colégio FUNAM prima pela 

fundamentação teórica de seus educandos, bem como do 

contrato com atividades práticas que são oportunizadas por 

meio da realização dos determinados projetos: 

Apoio Pedagógico Personalizado: os estudantes são 

acompanhados, sistematicamente, pelo professor, bem como 

pelo orientador/coordenador, diante de comprovada 

necessidade. 

Monitorias: as disciplinas serão de acordo com as necessidades 

pedagógicas e serão oferecidas no contra turno escolar, para 

que possam tirar dúvidas e aprofundar os conhecimentos.  

Palestras Educativas: desenvolvido sob a orientação e 

supervisão de um especialista no tema, tem por finalidade 

auxiliar os estudantes nas fases da vida. Os estudantes expõem 

seus principais questionamentos acerca do tema da palestra 

com total liberdade. 



V – emendar ou rasurar o boletim escolar e/ou alterar avisos 
transcritos pela Direção da Escola; 

VI – retirar-se da Escola, sem autorização da Direção; 

VII – promover lista de donativos, coletas, subscrições, sorteios, 
utilizando o nome da Escola. 

*Os casos de infração disciplinar grave ou reincidente, depois 
de ouvidos os implicados, necessariamente, serão estudados 
pelo setor pedagógico e repassado quando necessário os 
representantes do Conselho de Administrativo, em busca de 
melhor compreensão e solução das implicações existentes e 
tomada de decisão a ser aplicada, devendo ser registrado em 
livro próprio. 

A competência para aplicação das sanções, a princípio, é da 
Direção da Escola e do Serviço Pedagógico. 

 Na aplicação de qualquer advertência, considera-se sempre, a 
gravidade da falta. 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, 

no ensino de cada disciplina. 

2. OBJETIVOS DA ESCOLA 

Tendo em vista os fins da Educação Nacional e os 

objetivos gerais da educação em suas modalidades de ensino a 

Escola Técnica Alto Médio São Francisco identificar-se-á como 

espaço de difusão da democratização do saber, realizando para 

isso um trabalho que objetive: 

I – Possibilitar ao educando oportunidades favoráveis ao seu 

pleno desenvolvimento, favorecendo a sua aprendizagem, o 

seu relacionamento e a descoberta de suas capacidades; 

 Horário Fundamental Ensino Médio 

1ª aula 7h00 às 7h50 7h00 às 7h50 

2ª aula 7h50 às 8h40 7h50 às 8h40 

3ª aula 8h40 às 9h30 8h40 às 9h30 

INTERVALO 9h30 às 9h50 9h30 às 9h50 

4ª aula 9h50 às 10h40 9h50 às 10h40 

5ª aula 10h40 às 11h30 10h40 às 11h30 

6ª aula - 11h30 às 12h20 

https://www.infoescola.com/filosofia/pensamento-critico/


II – Capacitar alunos para ingressarem no mercado de trabalho; 

III – Formar cidadãos conscientes de seus direitos e 

responsabilidades, frente ao Estado e aos demais órgãos da 

sociedade; 

IV– Proporcionar ao aluno, a reconhecer o seu espaço na 

sociedade, capacitando-o para analisá-la e transformá-la 

enquanto sujeito da história; 

V -  Desenvolver o conhecimento e as habilidades; 

VI – Promover a atuação coletiva, criativa, consciente e 

comprometida do Corpo Docente; 

VII – Promover estudos com vistas à adequação de métodos e 

processos às exigências do ensino-aprendizagem; 

VIII – Manter o intercâmbio escola-comunidade, visando à 

integração do educando ao meio físico-social, o 

aproveitamento das experiências extraescolares e a 

colaboração de todos para o aprimoramento do processo 

ensino-aprendizagem; 

IX – Conhecer e compreender tecnologias disponíveis, bem 

como continuar seu processo de aprendiz autônomo. 

 

Fundamentos estéticos da sensibilidade 

 

Os princípios estéticos da sensibilidade deverão 

substituir a repetição e padronização estimulando a 

I   – advertência oral; 

II – encaminhar ao Serviço de Supervisão/Orientação/ou 
Direção da Escola; 

III – 2 (duas) advertências escritas; 

IV – encaminhar para apreciação e definição do Conselho 
Administrativo e Pedagógico. 

§ 1º - Tratando-se de aluno menor de idade, os casos de 
indisciplina que ultrapassarem as decisões da escola, a direção 
deverá convocar os responsáveis pelo aluno quando lhe for 
aplicada a primeira advertência escrita, respeitados os 
dispositivos estabelecidos no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

§ 2º - Sempre que possível, as advertências serão aplicadas 
gradativamente e, sem se acumularem, após registro, em livro 
próprio para advertências. 

§ 3º - Conforme a gravidade da falta praticada, será levada ao 
conhecimento da Direção da Escola e poderá ser aplicada 
sanções em que se dispõe o artigo 169, independente da 
ordem em que foram enumeradas. 

Art. 170 - Serão consideradas faltas graves: 

I   – danificar o patrimônio da Escola; 

II – incitar atos de rebeldia ou à participação dos mesmos; 

III – injuriar ou agredir fisicamente ou verbalmente colegas, 
professores, funcionários e demais funcionários da Escola; 

IV – trazer consigo arma ou qualquer objeto perigoso, bem 
como, porte e introdução de fumo, drogas e/ou bebidas 
alcoólicas nocivas à saúde;   



XI – vestir-se de maneira adequada quando não for exigido 
uniforme escolar nos eventos informais; 

XII – não incitar os colegas a atos de indisciplina ou colaborar 
em faltas coletivas; 

XIII – não se ausentar da sala nos horários de aula; 

XIV – abster-se a atos que perturbem a ordem, ofendam os 
costumes, ou importem em desacato à autoridade; 

XV – obedecer às determinações, de ordem interna e as 
contidas no Regimento Escolar. 

XVI – estar presente na escola no 1º horário de cada turno, 
portando cartão de identificação, sob pena de não entrar na 
escola, com atraso superior a 10 minutos, a contar do sinal do 
1º horário, sendo permitida a entrada posterior apenas no 2º 
horário, com saída no último horário, ou em casos de exceções, 
com permissão de saída da Direção ou da Supervisora 
Pedagógica; 

XVII – portar-se adequadamente no ambiente educacional, 
sem relacionamentos amorosos explícitos. 

XVIII – respeitar os horários determinados pela escola 

 

Sanções aplicáveis ao aluno 

 

Em caso de reincidência e gravidade das faltas 
cometidas, pelo aluno, maior de idade, serão aplicadas as 
seguintes sanções: 

com a diversidade, valorização da qualidade, a 

delicadeza, a sutileza e as formas lúdicas. 

Reconhecer nuances e variações no comportamento 

humano e também a diversidade de manifestações Artísticas e 

Culturais, reconhecendo a imensa riqueza da nação brasileira. 

 

Fundamentos Políticos 

 

Serão desenvolvidos os princípios Políticos dos Direitos e 

Deveres de Cidadania, do exercício da Criticidade e do Respeito 

à Ordem Democrática; 

 A escola prima pela justiça, igualdade, equidade para o 

indivíduo e para todos, por meio de desenvolvimento da 

criticidade de cada aluno buscando a análise de padrões em 

que direitos e deveres devam ser considerados na formulação 

de julgamentos. 

A sociedade atual apresenta algumas características que 

precisam ser levadas em conta, tendo como base para 

elaboração do Projeto Político Pedagógico, as seguintes: 



I - a globalização que permite a queda de fronteiras, 

modificando ou ampliando valores, aumentando a 

competitividade; 

II - o fácil e rápido acesso à informação pela mídia e internet; 

III - o avanço tecnológico, exigindo que o homem assuma o 

exercício do pensar e a habilidade do uso das máquinas; 

IV - os problemas decorrentes do desemprego, exigindo além 

do conhecimento, competências para a empregabilidade; 

V - a perda de parâmetros de uma vivência ética, refletida em 
todos os segmentos da sociedade: política, produção, família, 
escola, esporte e outros. 

 

Fundamentos Éticos 

 

São desenvolvidos os princípios Éticos da Autonomia, da 

Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao Bem 

Comum; 

A escola através da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, fundamenta a 

Ética como parte da vida cidadã dos alunos. 

Deveres do aluno 

 

São deveres do aluno: 

 

I – empenhar-se no aproveitamento do ensino ministrado; 

II – respeitar as normas disciplinares com irrepreensível 
conduta, dentro e fora da escola; 

III – tratar com urbanidade e respeito os administradores, 
professores, funcionários e colegas; 

IV – cumprir as determinações da Diretoria, Professores e 
funcionários, nas respectivas órbitas de sua competência;  

V – zelar pela conservação e manutenção do prédio da Escola, 
instalações, materiais escolares, ficando sujeito ao pagamento 
da indenização por perdas e danos que vier a causar, por 
vontade própria; 

VI – ser assíduo e pontual às aulas e demais atividades 
escolares; 

VII – observar fielmente os preceitos de higiene individual; 

VIII – apresentar-se com o material didático individual 
necessário ao desempenho das atividades escolares; 

IX – usar na entrada e saída da escola: uniforme, documentos 
de identificação, assim como o cartão de identificação 
fornecido pela escola; 

X - participar da aula de Educação Física somente com uso do 
uniforme completo, incluindo o uso de tênis e meia, como 
medida de segurança.  



5. ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 

Direitos do aluno 

 

  Os alunos, além dos direitos que lhe serão assegurados 
pela legislação de ensino, terão ainda as seguintes 
prerrogativas: 

 

I – participar de associações e grêmios com finalidades 
educativas, podendo votar e ser votado, na forma dos 
respectivos regulamentos; 

II – recorrer à Direção da Escola, quando julgar prejudicado nos 
seus direitos; 

III – ser respeitado e tratado com urbanidade, por todo pessoal 
da Escola; 

IV – receber assistência educacional de acordo com as suas 
necessidades e com as possibilidades da Escola; 

V – utilizar-se da biblioteca, nos termos dos regulamentos e 
normas próprias;  

VI - utilizar-se das instalações e dependências da Escola que lhe 
forem necessárias, na forma e horários a ele reservados; 

VII – requerer cancelamento da matrícula ou transferência, 
quando maior, ou através dos pais ou responsável, quando 
menor; 

VIII – requerer transferência de turnos, nos termos deste 
Regimento, se houver disponibilidade de turmas em outros 
horários. 

Fundamentos Educacionais 

 

Tendo em vista os fundamentos educacionais a escola se 

propõe: 

I – proporcionar ao educando condições favoráveis para 

construir saberes indispensáveis para inserção social; 

II – proporcionar ao aluno o conhecimento dos valores morais, 

culturais e políticos que fundam a vida de uma sociedade livre, 

democrática e participativa; 

III – estimular o aluno a compreender e assumir o tempo 

presente com seus problemas e necessidade de forma a gerar 

alternativas humanizadoras para o mundo; 

IV – integrar o aluno à sociedade, de modo que ele conheça as 

expectativas dessa sociedade, suas necessidades, formas de 

sobrevivência, valores, costumes e manifestações culturais e 

artísticas; 

V – formar cidadãos que participem ativamente da vida 

econômica e social do país, contribuindo para a formação da 

sociedade brasileira numa sociedade mais justa, com melhores 

condições de vida para todos; 

VI – proporcionar ao aluno conhecimento e habilidades 

cognitivas que possibilitam situar-se no mundo de hoje, ler e 

interpretar a grande quantidade de informações existentes; 



VII – conhecer e compreender tecnologias disponíveis, bem 

como continuar seu processo de aprendiz autônomo. 

VII- atender às exigências da Base Nacional Comum Curricular. 

 

As finalidades da educação estão referendadas nos princípios 

de: 

I - direitos civis relativos às liberdades de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

II - direitos políticos caracterizados pelo direito de participação 

democrática; 

III - direitos sociais, caracterizados pelo direito à justiça e 

igualdade para todos. 

 

Finalidades Educacionais 

 

I - construção e reconstrução do conhecimento – cognitivo, 

criativo, biológico, corporal, sexual, afetivo, cultural, social e 

ético – visando modificar o percurso social do educando; 

II - estabelecimento de uma relação crítica e ativa diante das 

informações para construção de uma identidade cultural e uma 

consciência política e moral permitindo ao aluno exercer, com 

autonomia, condutas em que prevaleça o senso comum; 

As atividades são planejadas e supervisionadas pelo professor, 

mas a realização das atividades é de responsabilidade dos 

alunos, pois é componente fundamental e indispensável do 

processo de aprendizagem dos estudantes. 

 

Aprovação 

 

Será exigido para fins de aprovação do aluno: 

I – frequência mínima de 75%(setenta e cinco por cento) da 

carga horária letiva anual na soma de todas as disciplinas; 

II – aproveitamento mínimo de 60(sessenta) pontos em cada 

componente curricular do nível em que se encontra. 

III - Será considerado reprovado, o aluno que não obtiver o 

mínimo de 60% (sessenta por cento) do valor total dos pontos 

distribuídos durante o ano letivo em 03 (três) disciplinas no 

Ensino Fundamental II e em 05 (cinco) disciplinas no Ensino 

Médio. 



Atividades Avaliativas 

 

 Define-se como um conjunto de atividades 

integrantes do processo ensino-aprendizagem realizadas pelos 

alunos. Estão relacionadas à ementa, conteúdo e competências 

descritas no Projeto Pedagógico da escola para cada disciplina. 

De acordo com o planejamento docente, são compostas de: 

 Atividade de leitura e pesquisa na biblioteca ou em 

plataforma digital; 

 Atividades de fixação de conteúdos e desenvolvimento de 

competências, tais como os estudos dirigidos, trabalhos 

individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de 

projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, 

visitas técnicas, relatórios, oficinas, pesquisas, estudos de 

casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos, dentre 

outros; 

 Trabalhos individuais ou em grupo no âmbito interno ou 

externo à escola com o objetivo de desenvolver estudos 

de caso, projetos, seminários, resoluções de situações 

problemas reais ou simulados, simulados etc. 

III - repudiar qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a qualquer 

preconceito de classe ou de raça; 

IV - formação do aluno como cidadão autônomo, atuante, 

solidário, criativo, confiante e intelectualmente curioso, 

visando a humanização e valorização do homem. 

 

Cabe à escola responsabilidades no qual os educadores: 

 

I - estimulem o aluno a uma reflexão crítica sobre a realidade 

possibilitando o desenvolvimento das diferentes competências 

necessárias a sua introdução no mundo do trabalho que 

venham a assumir; 

II - utilizem novas tecnologias de comunicação e informação na 

qualificação dos educandos e na conscientização do papel que 

irão desempenhar na sociedade diante dos desafios da 

globalização; 

III - estabeleçam relações afetivas entre o aluno, o professor e a 

comunidade escolar; 

 



IV - utilizem estratégias didáticas variáveis (pesquisas, debates, 

discussões e outros) atendendo a diferenças individuais e 

possibilitando melhor aprendizagem. 

 

 A Ação Pedagógica desenvolvida pela Escola Técnica Alto 

Médio São Francisco busca que o aluno seja capaz de: 

 

I - conhecer e respeitar os participantes diretos de seu processo 

de formação: colegas, professores, supervisores e diretores; 

II - reconhecer a si e aos outros como seres com sentimentos e 

sujeitos a erros, sabendo aceitar e pedir desculpas, sempre que 

se fizer necessário; 

III - portar-se como colega solidário e cooperativo por meio de 

diálogo e trabalho em equipe; 

IV - ouvir o outro e respeitar opiniões divergentes da sua; 

V - respeitar e conviver com as pessoas com necessidades 

especiais e de diferentes etnias e religiões; 

VI - flexibilizar seus pensamentos e posicionamentos a partir de 

novas descobertas; 

VII - utilizar estratégias variadas na busca de soluções para os 

problemas propostos; 

VIII- inteirar-se sobre os acontecimentos contemporâneos; 

 Após a recuperação de cada trimestre o aluno que, na 

somatória dos três trimestres, não obtiver média igual ou 

superior a 60% de aproveitamento, deverá participar da 

Recuperação Final. 

 No referido processo serão distribuídos 100 pontos (30% 

de trabalho e 70% de prova) e, para serem considerados 

aprovados os alunos deverão atingir o equivalente a 60% 

de aproveitamento em todos os conteúdos curriculares 

aos quais se submeterem. 

 A recuperação trimestral será aplicada em datas previstas 

no calendário escolar, no contra turno. 

 Nas recuperações trimestrais e na recuperação final, a 

solicitação deverá ser feita na central de atendimento e 

será cobrada uma taxa por disciplina até o número de três 

disciplinas. 



Oportunidade de Recuperação de Aprendizagem 

 

 A recuperação de aprendizagem é processual e se dará 

durante o período letivo, sendo realizada por meio de OAT 

- Outras Atividades e outros meios que o professor definir 

em seu planejamento, de comum acordo com a 

Supervisão Pedagógica. 

 A recuperação da aprendizagem não está atrelada 

apenas à realização da VA Final, pode ser realizada 

através de outros meios ou metodologias, conforme 

previsto no item anterior. 

 Em casos extremos, o Colegiado ou a Diretoria de Ensino 

podem ser convidados a participar da tomada de 

decisões. 

 A recuperação será trimestral e ocorrerá ao final de cada 
trimestre  letivo.   

IX - selecionar as fontes e as informações que precisa para 

solucionar os problemas colocados por ele mesmo ou pelo 

professor; 

X - analisar a tendenciosidade de uma informação e se 

posicionar diante dela; 

XI - interpretar, analisar e sintetizar informações; 

XII - utilizar diferentes formas de linguagens – verbal, plástica, 

corporal, musical, matemática, científica, gráfica, fotográfica, 

eletrônica – para expressar suas conclusões, opiniões, desejos, 

sentimentos e questionamentos; 

XIII - posicionar-se de forma crítica e investigativa diante dos 

recursos tecnológicos, que são ferramentas disponíveis para a 

construção do conhecimento. 

 

3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A Administração da Escola é constituída por: 

I – Diretor; 

II – Conselho Pedagógico e Administrativo; 

III – Conselho de Professores; 

IV – Conselho de Classe. 



Conselho Pedagógico e Administrativo 

 

Conselho Pedagógico e Administrativo é um órgão 

representativo da comunidade escolar, com funções de caráter 

deliberativo, consultivo de monitoramento e avaliação nos 

assuntos referentes à gestão pedagógica e administrativa da 

escola. É constituído por : 

a) pela Direção Geral; 

b) pela Direção de Ensino; 

c) pela Supervisão Pedagógica; 

d) por um professor em exercício na escola. 

 

Conselho de Professores 

 

 O Conselho de Professores será constituído por 

professores legalmente habilitados e em exercício no 

estabelecimento juntamente com o serviço de Supervisão 

Pedagógica e o Diretor. 

 As OAT – Outras Atividades terão o valor total de 29  
pontos, que poderão ser distribuídos em várias atividades, 
a critério do professor do componente curricular, fazendo 
o uso das metodologias ativas. 

 A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem 
é assim processada: 

 NT – Nota Total – resultado obtido pelo somatório das 
VAs (Verificações de Aprendizagem) + OAT -Outras 
Atividades. Será considerado aprovado em cada 
componente curricular o aluno que, além da frequência 
mínima exigida 75% (setenta e cinco por cento), obtiver 
nota final igual ou superior a 60 (setenta) pontos na 
somatória das VAs + OAT.  

 Uma vez atendida à frequência mínima exigida, deve ser 
submetido à VF - Verificação Final, o aluno que, na soma 
das VAs + OAT obtiver, nota inferior a 60 e igual ou 
superior a 39 pontos. 

 RF – Resultado Final – é o resultado da avaliação da 
aprendizagem obtido pelo aluno. Será considerado 
aprovado o aluno que conseguir nota igual ou superior a 
60 pontos em cada componente curricular no qual foi 
submetido a Prova Final.  

 Para fins de registro, serão considerados 60 pontos, 
mesmo que a nota adquirida tenha sido superior a 60 
pontos. 



• VSC – Verificação de 2ª Chamada - avaliação escrita ou 

de habilidades (de acordo com a natureza do componente 

curricular) com conteúdo cumulativo, referente ao bimestre 

letivo, ofertada ao aluno que a requerer, destina a substituir as 

VAs perdidas por ele. 

 • VF – Verificação Final – avaliação escrita com conteúdo 

cumulativo referente a todo o ano letivo, ofertada após o 

encerramento do ano letivo, desde que o resultado obtido nas 

avaliações anteriores tenha sido inferior a 60 pontos e superior 

a 39. 

As VAs – Verificações de Aprendizagem para disciplinas serão 

em número de três (03) por bimestre, nos componentes 

curriculares e com as seguintes pontuações: 

Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe é um órgão que tem por objetivo a 

avaliação coletiva do processo de aprendizagem do aluno. 

 Ao Conselho de Classe compete servir de fórum de discussões 

para:  

I – discutir os objetivos a serem alcançados em cada disciplina 

e em cada série de escolaridade; 

II - analisar e acompanhar o desenvolvimento do aluno em 

todo o processo de aprendizagem; 

III – avaliar metodologias e estratégias de ensino; 

IV – verificar o aproveitamento global e individualizado das 

turmas analisando o rendimento apresentado; 

V – definir sobre o tipo de assistência especial a ser prestada ao 

aluno com defasagem de aprendizado; 

VI – opinar sobre a aplicação e adequação de programas, bem 

como sobre a adoção de material didático;  

VII – opinar sobre ajustamento pedagógico e adaptação de 

alunos e casos de aproveitamento de estudos de equivalência 

de conteúdos curriculares ou de programas; 

ATIVIDADE 1º 

TRIMESTRE 

2º 

TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE 

VA PARCIAL – VAP 6 8 8 

VA TRIMESTRAL – VAT 10 12 12 

SIMULADO 5 5 5 

OUTRAS ATIVIDADES – 

OAT 

9 10 10 



VIII – decidir pela anulação ou repetição de testes, provas ou 

trabalhos destinados à verificação do rendimento escolar em 

que ocorrerem irregularidades ou dúvidas quanto aos 

resultados; 

IX – homologar ou não os resultados finais de aproveitamento, 

se da decisão não ocorrer prejuízo para o aluno. 

X – definir junto à direção e o serviço pedagógico a necessidade 

de recuperação de alunos que, apurados os resultados finais 

não apresentaram aproveitamento das competências previstas 

para promoção.  

 

*O Conselho de Classe é constituído por todos os professores 

das turmas, serviço pedagógico e pela Direção que deverá 

coordená-lo. 

 

Secretaria Escolar 

 

O serviço de secretaria fará parte da organização 

administrativa da Escola e estará sob a responsabilidade do(a) 

secretário(a) escolar. 

c) aproveitamento de estudos concluídos com êxito no 

mesmo nível de escolaridade; 

d) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar, que será organizado pela instituição de 

ensino.  

Em termos de aprendizagem, ficam instituídas as 

seguintes modalidades de avaliações: 

• VA - Verificação de Aprendizagem – trata-se de avaliação 

individual, escrita e/ou prática observada a natureza do 

componente curricular, referente ao conteúdo programático 

cumulativo, prevista em calendário específico. 

• OAT - Outras Atividades – obtidas por meio de verificação do 

rendimento do aluno em atividades (individual ou em grupo), 

de investigação (pesquisa, iniciação científica, práticas 

investigativas), trabalhos de campo, seminários, resenhas, 

fichamentos e outras formas de verificações previstas no Plano 

de Ensino do Professor, respeitando o Calendário Escolar, 

traduzidas em notas. No caso de trabalho em grupo, deverá ser 

considerado o desempenho individual de cada aluno. 



Da apuração da frequência 

 

Será exigida a frequência mínima de 75% (setenta cinco 

por cento), do total de horas oferecidas no ano letivo. 

Será aprovado o aluno que obtiver a média anual de 60% 

em cada componente curricular. 

 

5.ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

Sistema de Avaliação da Aprendizagem  

 

A verificação do rendimento escolar no Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio observará os seguintes 

critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 

aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais; 

b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos 

com atraso escolar com possibilidade de avanço nas séries 

Biblioteca 

 

A Biblioteca tem como finalidade apoiar o processo 

ensino-aprendizagem, complementar o currículo educacional e 

garantir a continuidade do processo educativo. 

 

Laboratórios 

 

O uso das metodologias ativas contribui de forma 

significativa no processo ensino-aprendizagem. Sabe-se que a 

prática alinhada à teoria é um dos fatores que torna o ensino 

mais significativo para o aluno. Assim, a escola dispõe para a 

comunidade escolar, vários laboratórios para as práticas de 

ensino. Tais como:  

Biologia, Física e Química; 

Artes e Desenho Técnico; 

Tecnologia da informação (ensino e pesquisa); 

Práticas esportivas (danças – artes marciais – teatro) 



4. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

Calendário Escolar 

 

Calendário Escolar, respeitadas as normas legais, é anual, 

elaborado pela Direção juntamente com a Supervisão 

Pedagógica e apreciado pelo Conselho Administrativo e 

Pedagógico e homologado pelo Inspetor escolar, devendo ser 

amplamente divulgado.  

 

Matrícula 

 

A matrícula ou sua renovação deverá ser requerida à 

Direção, através da secretaria da Escola, pelo aluno, quando 

maior, seu pai ou seu responsável quando menor de idade, 

com apresentação dos documentos exigidos. 

Ao requerer a matrícula ou renová-la o aluno, o pai ou 

seu responsável, quando menor de idade, deverá tomar 

conhecimento das disposições funcionais do estabelecimento. 

Será aceito a matrícula do aluno, transferido do exterior 

devidamente traduzido e validado pela Secretaria de Estado de 

Educação de Minas Gerais, cabendo à Escola promover as 

adaptações necessárias, conforme sua condição para que possa 

alcançar o desempenho satisfatório, com referência às áreas de 

conhecimento da Base Nacional Comum. 

 

Obrigatoriedade da Frequência 

 

Será obrigatória a frequência às aulas e a todas as 

atividades escolares promovidas pela Escola. 

§ 1º - A frequência às aulas, atividades e a todos os 

trabalhos escolares, será apurada do primeiro ao último dia do 

semestre ou ano letivo, pelos professores, nos diários de 

classe. 

§ 2º - O aluno não terá suas faltas abonadas, porém, o 

atestado médico e declarações de trabalho darão ao aluno o 

direito de solicitar do serviço pedagógico a oportunidade de 

ser submetido a avaliações ou trabalhos ocorridos nestes dias. 



I – O histórico escolar de escolaridade anterior constará 

carimbo, assinatura, registro ou autorização do Secretário e 

Diretor e deverá constar aproveitamento de todos os estudos 

feitos, a carga horária, frequência em horas e a situação atual 

do aluno. 

II – Certificado de Conclusão de Curso ou Aprovação total 

em Exames Supletivos; 

§ 1º - Quando a matrícula do aluno se fizer em razão de 

transferência, no decorrer do período letivo, para arquivo, 

deverá apresentar a ficha escolar individual com as anotações 

referentes ao aproveitamento, frequência, número de horas de 

atividades do período letivo em curso. 

§ 2º - Quando o aluno tiver direito à dispensa da prática 

de Educação Física, deverá apresentar o atestado médico, que 

será deferido pela Direção. 

§ 3º - A matrícula do aluno egresso de outra escola com 

progressão parcial só será efetivada, caso a escola disponha de 

condições para oferecê-la. 

A matrícula se efetuará mediante a entrega dos 

seguintes documentos à Secretaria da Escola: 

I - requerimento do pai ou responsável, ou do próprio 

candidato, se maior de idade. 

II - xerox autenticada pela secretaria, mediante original do 

registro civil – nascimento ou de casamento para arquivo; 

III  -xerox do Certificado de quitação militar, se maior de 18 

anos e sexo masculino;   

IV - histórico escolar original ou declaração de conclusão com 

validade de 30 dias, conforme legislação. 

V  - xerox do CPF do aluno ou responsável legal; 

VI - xerox da carteira de identidade; 

VII - xerox do título de eleitor com comprovante de votação. 

No exame dessa documentação será verificada a sua 

autenticidade e fidedignidade, em que ano, período ou módulo 

poderá matricular-se e a que adaptação deverá ser submetida. 

A documentação será arquivada em pasta individual na 

secretaria. 


