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COLÉGIO
TERRA NOVA
Guia do Estudante 2019
Caros estudantes e pais, neste GUIA vocês
encontrarão informações necessárias para o
acompanhamento das atividades do ano letivo
de 2019. O presente material deverá sempre
ser consultado e se fazer presente na vida de
todos vocês. Sejam todos bem-vindos e
ótimo ano letivo!

NOSSA FILOSOFIA

CALENDÁRIO ESCOLAR
Feriados
04-05-06/03(Carnaval)
18-19/04(Semana Santa)
01/05(Dia do Trabalhador)
24/05(Dia de N. Sª. Auxiliadora)
18/06(Dia do Evangélico)
20/06(Corpus Christi)
02/10(Criação do Município de Porto Velho)
14/10(Dia do Professor)
15/11(Proclamação da República)

Legendas:

®Recuperação

Prova

Entrega de Boletim
Eventos

Nossa filosofia tem como proposta uma educação que
contemple o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo,
social, ético e estético, tendo em vista uma formação ampla.
Faz parte dessa longa etapa a construção de valores e
atitudes que norteiam as relações interpessoais e
intermedeiam o contato do estudante com o objeto de
conhecimento. Buscamos valorizar o aprendizado contínuo
e a troca constante entre todos os envolvidos no processo,
uma postura de trabalho que considera a cooperação, o
respeito mútuo, a tomada de consciência, a persistência, o
empenho e a prontidão para superar desafios.
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Feriado

EF Exame Final
FEVEREIRO (21 dias letivos)

SEG
04
11
18
Dia
Dia
Dia
Dia

TER

QUA

QUI

05

06

07

SEX
01
08

12
19

13
20

14
21

15
22

SÁB
02
16

09
23

25
26
27
28
04 - Início das aulas e do Ano Letivo.
04 - Início do 1º Bimestre.
09(Sábado Letivo) - Reunião de Pais.
23(Sábado Letivo) – Aula normal.
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Dia 04(Sábado Letivo) - Entrega de boletins do 1º ao 9º Ano.
De 06 a 10 - Provas de Recuperação do 3º ao 9º Ano.
Dia 17 - Entrega de boletins da Recuperação do 3º ao 9º Ano.
Dia 11(Sábado letivo) - Festa da Mamãe(Educação Infantil ao 5º Ano).
De 29 a 31 - Provas de Dependência(2º bimestre).

MARÇO (19 dias letivos)
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SÁB
02

04

05

06

07

01
08

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23
30
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JUNHO( 20 dias letivos)
SEG

25
26
27
28
29
Dia 01 - Terra Folia(Aula normal e atividades de
Carnaval).
Dia 16(Sábado letivo) – Conselho de Classe.
De 25 a 29 - Provas de Dependência(1º bimestre).
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ABRIL (21 dias letivos)
SEG
01

®

TER
02

®

QUA
03

®

08

09

10

15

16

17

22

23

24

QUI
04

®

SEX
05

®

12

13

18

19

20

25

26

27

30
Dia 05 - Entrega de boletins da Dependência.
De 08 a 12 - Provas de Recuperação da Dependência.
Dias 11 e 12 - Prova Geral 1 do 4º ao 9º Ano.
Dia 15 - Prova de Inglês do 1º ao 5.º ano Fundamental I.
De 16 a 24 - Provas bimestrais do 1º ao 5º Ano.
Dias 16 a 30 - Provas bimestrais do 6º ao 9º Ano.
Dia 26 - Entrega de boletins da Recuperação da Dependência.
Dia 27(Sábado letivo) - Prova e aula.
Dia 30 - Término do 1º Bimestre.

QUA
01

®

®

®

QUI
02

®

SEX
03

®

06

07

08

09

10

13

14

15
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20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

17

05

06

®

07

®

10

11

12

13

17

18

19

20

SEX

®

SÁB
01
08

14

15

21

22

28

JULHO (09 dias letivos)
SEG

®

01
08
15
22

MAIO (22 dias letivos)
TER

®

QUI

29
24
25
26
De 03 e 04 - Provas de Dependência(2º bimestre).
Dia 07 - Entrega de boletins da Dependência.
Dia 08(Sábado letivo) – Conselho de Classe.
Dias 10 e 11 - Prova Geral 2 do 4º ao 9º Ano.
De 10 a 14 - Provas de Recuperação da Dependência.
Dia 19 - Prova de Inglês do 1º ao 5.º ano Fundamental I.
De 21 a 26 - Provas bimestrais do 6º ao 9º Ano.
De 21 a 26 - Provas bimestrais do 1º ao 5º Ano.
Dia 22(Sábado letivo) - Prova e aula.
Dia 29 - Entrega de boletins do 1º ao 9º Ano e Entrega de boletins da Recuperação da
Dependência.
Dia 29 - Término do 2º Bimestre.
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SEG

04

QUA

27

SÁB
06

11

TER

TER

®

02
09
16
23

QUA

®

03
10
17
24

QUI

®

04
11
18
25

SEX

®

05
12
19
26

SÁB
06
13
20

27

29
30
31
De 01 a 05 - Provas de Recuperação 3º Fundamental I ao 9º Ano.
De 01 a 20 - Recesso escolar para os estudantes aprovados por média.
De 07 a 20 - Recesso escolar para os estudantes da Educação Infantil e Ensino
Fundamental (Que estavam de recuperação).
Dia 09 - Entrega de boletins da Recuperação do 3º ano Fundamental I ao 9º Ano.
Dia 22 - Retorno às aulas e início do 3º Bimestre.
Dia 27(Sábado letivo) - Aula normal.

SÁB
04

11
18
25

Dia 02 - Início do 2º Bimestre.
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AGOSTO (22 dias letivos)
SEG

TER

QUA

QUI

SEX

De 01 a 03 - Provas de Recuperação 3º ao 9º Ano.
Dia 11 - Festa da Criança.
Dia 11 - Entrega de boletins da Recuperação do 3º ano Fundamental I ao 9º Ano.
De 21 a 25 - Provas de Dependência.
Dia 26 – Olimpíada de Matemática CTN(1º ao 5º Ano).
Dia 29 - Entrega de boletins da Dependência.
Dias 30 e 31 - Provas de Recuperação da Dependência.

SÁB

06

07

01
08

02
09

03

05
12

13

14

15

16

17
24

10

19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
De 19 a 23 - Provas de Dependência(3º Bimestre).
Dia 10(Sábado letivo) - Festa do Papai (Educação Infantil ao 5º Ano Fundamental I).
Dia 28 - Entrega de boletins da Dependência.

NOVEMBRO (22 dias letivos)
SEG

®

02
09

TER

®

03

QUA

®

04
11

10
16
23

QUI

®

05

SEX

®

06
13

12

17
24

18
25

19

®

04
11

SÁB
07

18

14
21

25

®

®

27

28

®

30
De 02 a 06 - Provas de Recuperação da Dependência.
Dia 09 - Entrega de boletins da Recuperação da Dependência.
Dia 09 e 10 - Prova Geral 3 do 4º ao 9º Ano.
Dia 13 - Prova de Inglês do 1º ao 5.º ano Fundamental I.
Dias 10, 12, 14, 17 e 19 - Provas bimestrais do 6º ao 9º Ano.
Dia 14(Sábado letivo) – Prova do 6º ao 9º Ano e Conselho de Classe.
De 16 a 20 - Provas bimestrais do 1º ao 5º Ano.
Dia 25 - Entrega de boletins do 1º ano Fundamental I ao 9º Ano.
Dia 28(Sábado letivo) - Olimpíada de Português CTN (1º ao 5º Ano).
De 26 a 30 - Provas de Recuperação 3º ao 9º Ano.
Dia 30 - Término do 3º Bimestre.

TER

®

07
14
21
28

01
08

QUA
02
09

QUI

®
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10

SEX
04
11

15

16
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22
29

23
30

24
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25

SEX

SÁB

®

05
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01
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DEZEMBRO
SEG

OUTUBRO (21 dias letivos)
SEG

QUI

De 01 e 05 - Provas de Recuperação da Dependência.
Dia 08 - Entrega de boletins da Recuperação da Dependência.
Dia 08 - Prova Geral 4 do 6º ao 9º Ano.
Dias 07 e 08 - Prova Geral para as turmas do 4º ao 9º Ano.
Dia 14 - Prova de Inglês do 1º ao 5.º ano Fundamental I.
De 11 a 18 - Exame Final da Dependência.
Dia 09(Sábado letivo) – Aula Normal.
Dias 14, 19, 21, 23 e 26 - Provas bimestrais do 6º ao 9º Ano.
Dia 20 – Entrega do resultado final da Dependência.
De 21 a 27 - Provas bimestrais do 1º ao 5º Ano.
Dia 23 - Cantata de Natal das turmas da Educação Infantil ao 5º ano Fundamental I.
Dia 23(Sábado letivo) - Prova e aula do 6º ano ao 9º Ano.
Dia 28 - Entrega de boletins do 1º ano Fundamental I ao 9º Ano.
Dia 28 - Término do 4º Bimestre e do Ano Letivo.

20

26

QUA

®

SETEMBRO (23 dias letivos)
SEG

TER
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02
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EF
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®
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12

SEX
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De 02 a 06 - Provas de Recuperação 3º ao 9º Ano Fundamental.
Dia 06 – Término das Atividades da Educação Infantil.
Dia 07 – Formatura do Pré II.
Dia 11 - Entrega de boletins da Recuperação do 3º ao 9º Ano.
De 12 a 17 - Exame Final do 3º ano Fundamental I ao 9º Ano.
Dia 18 - Conselho de Professores do Ensino Fundamental II.
Dia 20 - Entrega de boletins do Exame Final e término das atividades de 2019.
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Dia 01- Início do 4º Bimestre.
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Nosso uniforme é composto dos seguintes itens:

HORÁRIO ESCOLAR

Camisa

modelo padrão TERRA NOVA nas cores
vermelha, cinza ou branca.

Manhã – 7h30min às 12h.
Tarde – 13h30min às 18h.

Calça ou

bermuda tactel modelo padrão TERRA
NOVA nas cores vermelha ou cinza. PARA AMBOS
OS SEXOS. Calça de elanca(MENINAS).

Tênis(qualquer modelo, sem exigência de cor).
Uniforme para a educação física: camiseta regata

Horário escolar:
A tolerância para que o estudante possa entrar na escola e assistir a
primeira aula será de 10 minutos após o sinal. Passados os 10
minutos de tolerância, o aluno ainda poderá entrar no colégio até
8h(turma manhã) e 14h(tarde), mas esse só começará a participar das
aulas a partir do 2.º tempo. Após esse tempo determinado, o aluno
não poderá participar das atividades escolares daquele dia.

Os atrasos, além da hora
máxima determinada devem ser justificados com
documentos ou atestados médicos.

UNIFORME ESCOLAR
O uso do uniforme escolar é OBRIGATÓRIO a partir
do maternal ao 9º Ano.

9

para ambos os sexos, calção cinza(MENINOS) e
bermuda de elanca(MENINAS).

Só para meninas: Sapatilha.

Não será permitida a presença do
estudante SEM UNIFORME nas
dependências da escola. Portanto, se
faltar qualquer elemento do uniforme

NÃO VIR
AULA NESSE DIA.
aconselhamos

À
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Os

estudantes que participam da escolinha
de esportes deverão estar com o uniforme de
sua modalidade esportiva.

Assim

O

como no Fundamental, o horário e o
uso de uniforme escolar devem ser seguidos
como norma da instituição, também, para os
estudantes da Educação Infantil.

No período de RECUPERAÇÃO e nos

importante para seu conforto e segurança.
Portanto, evitem o uso de sandálias, papetes,
crocs, etc.

Uniforme escolar:

uso do uniforme é
obrigatório a partir do 1º dia Além do uniforme escolar, o tipo de calçado
que o estudante vem para a escola é
de aula.
SÁBADOS LETIVOS não será permitido
estudante sem o uniforme da escola.

O
uso
do
obrigatório.

tênis

é

Qualquer

atividade em que o estudante
necessite realizar dentro da escola fora do
horário em que estuda, DEVERÁ USAR O
UNIFORME.

11

12

o hábito de estudo. É, também, um excelente meio de
comunicação entre pais e escola. Porém, a presença dos pais
na escola é de grande importância!

Os aniversários dos estudantes podem ser comemorados
durante o horário escolar, desde que haja prévio
entendimento com a professora com pelo menos dois dias de
antecedência.

ESPAÇO DESTINADO PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL

Evitem atraso na chegada de seu filho à escola. O início
das atividades escolares é muito importante, pois é na fila
que a criança desenvolve a interação com outros indivíduos
da escola. A motivação inicial do começo da aula em sala
configura-se um elemento essencial para a aprendizagem do
conteúdo a ser trabalhado no dia.

Todo o material necessário à comemoração dos mesmos
deve ser trazido pelos pais, inclusive pratos, guardanapos,
talheres e copos descartáveis.

A rotina da escola não poderá ser alterada com a festa

Para

de aniversário, que deverá ser realizada durante o horário do
recreio dos estudantes na sala de aula(Uma festa simples)
ou no espaço próximo ao parque(No caso de uma festa
mais elaborada).

O uso do “Livro de Recados” é importante em todas as

ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA AO
AMBIENTE ESCOLAR
É sempre muito difícil tanto para os pais quanto para a

evitar trocas ou perdas, todo material deverá ser
marcado com o nome completo do estudante. Em caso de
esquecimento de algum objeto no Colégio, este deve ser
procurado no “balcão” localizado em frente à sala do
maternal. O Colégio não se responsabilizará por objetos
esquecidos ou perdidos.
turmas da Educação Infantil, porque auxilia o estudante a ser
responsável e cumpridor de seus deveres, além de favorecer
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criança o início das aulas, principalmente na educação infantil.
Nos primeiros dias os pais podem ficar nas dependências da
escola para aguardar como seu filho vai se comportar. Evitem
ficar no vidro da porta da sala, pois

14

enquanto a criança vir os pais ela não vai parar de chorar e
vai pedir para ir embora.
Nos primeiros dias entreguem a criança para a professora na
porta da sala. Não permitiremos que os pais entrem na sala
que o filho estuda. Ao passar do tempo, deixem a criança do
lado de dentro do portão da escola para essa dirigir-se à sala
de aula e com isso desenvolver a autonomia e a
independência.

A Professora de Classe receberá seus estudantes sempre
no horário de início da aula estabelecido pela instituição.

Para

assuntos que necessitam uma conversa mais
prolongada com a Professora pode ser agendada uma reunião
dentro dos horários disponíveis(QUE SERÃO DIVULGADOS NO
INÍCIO
DO
ANO
LETIVO).
A
Coordenação
Pedagógica(DIRETORA e SUPERVISOR) também poderá
recebê-los e repassará quaisquer informações sobre seu
filho(a)para a Professora de Classe.

A sala de aula é o espaço dos alunos e das professoras, e
a criança precisa entender esta situação. Por isto, pedimos
aos pais que evitem entrar e permanecer na sala, mesmo que
sejam solicitados pelos filhos.

MORDIDA!É importante entendermos que isso faz
parte
do
cotidiano
escolar até 2 anos e
meio da criança e não
necessariamente será
culpa da professora. É
preciso saber que as
crianças a partir do
nascimento até 2
15

anos e meio vivem o que Sigmund Freud chamou de
“oralidade”, fase que faz parte do desenvolvimento
psicossexual do indivíduo. É o momento de descobrir o mundo
pela boca! É por meio dela que a criança ri, chora, balbucia,
aceita ou rejeita o alimento, experimenta sabores e texturas
diferentes. Além disso, nesta idade, a linguagem ainda não
está bem desenvolvida, falta vocabulário para expressar tudo
aquilo que a criança quer e é aí que boca também entra como
forma de comunicação. A mordida é uma reação normal de
uma criança que quer extravasar seus desejos, anseios, se
expressar e/ou aliviar o estresse e a irritação.
As mordidas podem ocorrer por vários motivos: o mais
comum é a disputa por brinquedos. Porém, também pode ser
quando entra uma criança nova no grupo, pois isso gera uma
insegurança, medo da perda ou ciúmes do novato. Podem,
inclusive, estar relacionadas a novidades em casa, como a
chegada de um(a) irmãozinho(a). Outra possibilidade, é que a
criança encontrou na mordida uma maneira para chamar a
atenção para si.
Mesmo sendo um comportamento normal, a escola e os pais
procurarão trabalhar essa situação da melhor forma possível,
evitando ao máximo a repetição do ato de morder.

É importante que a criança traga
todo dia a garrafinha ou copo
plástico para poder tomar água dos
bebedouros. A garrafinha ou o copo
devem ter a identificação nominal e
ficará sob a responsabilidade da
própria criança, que deve guardá-lo
ao final do dia para levá-lo de volta
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para casa. A Professora de Classe supervisionará esta rotina.

Todas as crianças são estimuladas a cuidarem da própria
higiene: usar o vaso adequadamente, jogar o papel higiênico
na lixeira e dar a descarga, lavar as mãos e jogar o papel
toalha na lixeira, são hábitos que são acompanhados
atentamente pelas professoras, especialmente no início do
ano letivo. Aos poucos, espera-se que a criança desenvolva
total autonomia em relação ao uso do banheiro, de modo que
as professoras possam restringir-se à supervisão dessa
atividade. Neste sentido, este estímulo deve necessariamente
vir também de casa.

É

importante sempre mandar, dentro da mochila da
criança, uma peça extra de roupa e uma toalha caso haja
necessidade de troca.

O Dia do Brinquedo

tragam brinquedos cujas peças sejam muito pequenas,
brinquedos frágeis ou brinquedos de um tamanho
inapropriado para a criança carregar. Armas e espadas, video
games portáteis, celulares, tablets e outros jogos eletrônicos
não são permitidos. É necessário colocar nome e sobrenome
nos brinquedos para evitar possíveis trocas. É solicitado aos
pais que não enviem brinquedos que estimulem a violência,
como revólveres, máscaras, espadas, monstros etc, bem
como brinquedos frágeis e/ou de valor considerável.

OBS. As professoras irão solicitar o brinquedo
que as crianças deverão trazer nessa atividade.

Duas vezes ao mês as crianças têm atividades na piscina
ou banho de mangueira. Os pais serão comunicados sobre
essas atividades para que a criança traga os materiais
necessários.

Pedimos que a criança não venha com joias (relógio, anel,
colar) ou portando dinheiro.

Toda última sextafeira do mês é dia do
brinquedo.
As
crianças
podem
trazer
o
seu
brinquedo
preferido
para
a
escola.
Lembramos que os
brinquedos
serão
compartilhados
e manuseados pelas
outras crianças. Por
isso, sugerimos que as crianças não
17
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Orientações Disciplinares

Tarefas de casa

Na escola, a disciplina deve estar sempre
presente para que se possam desenvolver as
atividades educacionais de forma efetiva e
satisfatória, garantindo, assim, um maior
rendimento nos estudos. A seguir, algumas
orientações para que seja mantida a ordem e
a disciplina no ambiente escolar e para que os
estudam atinjam os resultados esperados.

As tarefas de casa têm como finalidade a fixação dos
conteúdos trabalhados em aula e o levantamento de dúvidas.
Por esse motivo, o estudante deverá empenhar-se em fazêlos, mesmo que a tarefa seja difícil num momento inicial.

Eles

deverão ser apresentados pontualmente na data
marcada. Caso contrário, o estudante deverá apresentá-los
na aula seguinte. Em caso de ausência, cabe ao estudante
informar-se das atividades desenvolvidas e dos deveres de
casa, a fim de cumpri-los.

Os

exercícios e trabalhos avaliativos deverão ser
apresentados na data marcada pelo professor. Caso contrário,
o estudante deverá apresentá-lo na aula seguinte, valendo a
metade dos pontos.

Os

pais serão notificados caso o estudante não cumpra
com suas tarefas de casa e a persistência da não realização
das tarefas culminará em advertência e/ou suspensão das
aulas.

Como

os estudantes do Infantil e do 1º ano do Ensino
Fundamental estão criando hábitos de estudo, é importante
que entreguem os deveres pontualmente na data marcada.
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SAÍDA DE SALA DE AULA NA TROCA DE
PROFESSOR

As tarefas de casa e de sala valem como critério de
avaliação do bimestre. Portanto, a não realização
poderá comprometer o resultado no boletim escolar.

O estudante deverá aguardar a chegada do próximo professor
para pedir permissão para ausentar-se da sala de aula. Em
caso da ausência do estudante em sala quando o professor já
estiver chegado, este será encaminhado para a coordenação
para ser notificado. Esta medida vale, também, para a volta
do recreio ou das aulas de EDUCAÇÃO FÍSICA.

SAÍDA DA ESCOLA
Não será permitido o estudante ausentar-se do colégio antes
do horário normal, sem comunicado prévio dos pais e/ou
responsável. Cabe à coordenação da escola entrar

em contato com os responsáveis para permitir
a liberação.

HIGIENE

Para se ter uma vida saudável, é preciso, dentre
outras medidas, manter bons hábitos de higiene.
Para isso são necessárias algumas atitudes
como: escovar os dentes ao acordar, após as
refeições e antes de dormir, fazendo o uso de fio
dental; tomar banho, lavar os cabelos para evitar
lêndeas e piolhos, usar desodorante(NO CASO,
OS ADOLESCENTES), limpar as orelhas, limpar a
cavidade do nariz, cortar as unhas, lavar as mãos
sempre que estiverem sujas ou suadas. DICA:
Após a Educação Física ou o recreio, use uma toalhinha
seca para enxugar o suor.
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SOBRE O
TAREFAS

MATERIAL

DIDÁTICO

E

AS

O estudante deverá ter sempre o seu material didático e com
as tarefas escolares realizadas, tanto as atividades destinadas
para casa, quanto as de sala de aula. Na falta de qualquer um
desses deveres, o estudante será encaminhado á
coordenação para registro da situação e o mesmo será
notificado.

SOBRE BEBIDAS ALCOÓLICAS E CIGARRO
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro nas
dependências ou proximidades da escola, bem como em todo
e qualquer evento promovido pela instituição escolar. O
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descumprimento desta norma implicará em suspensão do
estudante e, no caso extremo, em transferência do mesmo.

VIOLÊNCIA FÍSICA OU VERBAL(Bulliyng)
Não será tolerada qualquer tipo de violência física ou verbal
nas dependências da escola sob pena de suspensão para o(s)
autor(s) da ação.

POSTURA EM SALA DE AULA
Mantenha a sala sempre organizada em fileiras.

Cabe
somente ao professor, alterar a organização da sala de aula.

Não será permitido sentar-se com os pés em cima de outra
cadeira, pois além de causar danos à coluna, tal postura não
é adequada para uma sala de aula.

Não

será permitido, durante as aulas, conversas,
brincadeiras ou qualquer comportamento que venha
comprometer o seu rendimento e do colega e, também, o
desempenho do professor.

Não será permitido o uso de aparelhos de áudio/vídeo ou
similares durante a aula.

Não será permitido lanchar em sala de aula.
NÃO será permitido uso de corretivo e

estilete nas

dependências da escola.

Em

sala de aula, mantenha celular, tablet ou qualquer
outro objeto de audiovisual desligado e dentro da mochila.

Se os seus pais e/ou responsáveis precisarem
manter contato, os mesmos deverão ligar para
a escola e a coordenação tomará as medidas
cabíveis.
23

O
estudante
que
descumprir
essas
orientações, será encaminhado para a
coordenação para serem tomadas as
devidas
providências
(ADVERTÊNCIA
e/ou AFASTAMENTO DAS AULAS).

É PROIBIDO O
USO DO CELULAR
EM
SALA
DE
AULA!
Tanto
o
celular
quanto
outro
aparelho
similar,
poderão ser “apreendidos” ao serem
utilizados durante a aula. Esses aparelhos
serão entregues (EM MÃOS!) aos pais
ou ao estudante, seguindo as normas a
seguir.
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1ª APREENSÃO: Entrega ao final da
aula para os pais e registro da 1ª
advertência.
2ª APREENSÃO: Suspensão interna
durante 02 dias letivos e entrega do
aparelho para o estudante ao final da
suspensão.
ÚLTIMA APREENSÃO: Suspensão
interna durante 03 dias letivos e
entrega
do
aparelho
para
o
estudante ao final da suspensão.
Importante: Ao ter seu aparelho
“apreendido” o estudante terá
que desligá-lo e retirar a bateria
do mesmo como medida de
segurança e privacidade.
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Sobre “suspensão de aulas”:
A suspensão de aulas poderá ser
interna ou externa, levando em
consideração os critérios abaixo.
Na
1ª
advertência,
os
pais
receberão o documento para ser
assinado e tomarem ciência do
ocorrido.
A suspensão interna será aplicada
no dia seguinte do registro da 2ª
advertência. Na suspensão interna, o
estudante
ficará
realizando
as
atividades escolares na sala da
Orientação Educacional.
A suspensão externa acontecerá
após a suspensão interna do
estudante e poderá ser de 2 a 3 dias
dependendo da circunstância.
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#aquieuaprendo
ZELE PELO PATRIMÔNIO ESCOLAR

O que será levado em consideração para o
estudante ser advertido e, posteriormente,
suspenso interna ou externamente:

Usar celular em sala de aula;
Não realizar as tarefas de sala e de
casa;
Marcação excessiva no
Monitoramento de sala;
Agressividade com professores e
colegas de classe;
O não uso do uniforme escolar ou
partes dele;
Chegada com atraso às aulas;
Outros comportamentos
indesejáveis.
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Para que o ambiente escolar seja agradável é preciso
mantê-lo limpo e organizado. Portanto, evite rabiscar
e quebrar os materiais da escola. Se o aluno for
flagrado em tais situações o mesmo será advertido
ou suspenso e dependendo da gravidade do fato,
será responsável pelo conserto ou reposição do
objeto ou material danificado.

DICA:USO DA AGENDA

A agenda é um instrumento de organização pessoal,
portanto o seu uso torna-se indispensável no dia a
dia do estudante. Adquira uma agenda para que nela
você possa registrar todos os compromissos
importantes e assim, manter-se sempre atualizado e
cumprindo seus deveres.
FALTA ÀS AULAS

Para o bom aproveitamento das atividades escolares
é imprescindível que o estudante não falte às aulas.
Caso isso venha acontecer, comunique ausência à
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coordenação da escola. LEMBRE-SE: Um índice de
faltas superior a 25% da carga horária geral,
resultará em REPROVAÇÃO POR ASSIDUIDADE.

Reprovação Por Freqüência:
O estudante que tiver mais de 25% de faltas

já está

reprovado;
EXEMPLO: Em 200 dias letivos (1.º ao 5.º ano) – 25% de 200
= 50
Tendo 50 faltas + 1, o estudante estará automaticamente
reprovado.
Em 1000 tempos de aula (6.º ao 9.º ano do Ensino
Fundamental)
25% de 1000 horas = 250 tempos
250 tempos de aula + 1 tempo = 251. Estará reprovado na
série em que cursa.

PARA OS ESTUDANTES EM
DEPENDÊNCIA ESCOLAR
O estudante que estiver em dependência deve
participar das aulas regularmente, bem como
fazer as provas da matéria ao qual foi
matriculado. A falta e o baixo aproveitamento nas
provas, poderão ser responsáveis por uma
possível reprovação. Portanto, leve a sério essa
modalidade de estudo.

SÁBADO LETIVO
Para cumprirmos os 200 dias, determinados
por Lei, são necessárias algumas atividades
no
sábado.
Essas
atividades
poderão
acontecer em forma de aulas, aplicação de
provas e simulados.

Reunião de Pais

A reunião de pais acontecerá nos sábados letivos do
calendário escolar no seguinte horário: das 9h às
11h30min.
As
reuniões
serão
agendadas,
atendendo às necessidades de cada turma. Os
assuntos tratados serão baseados no aproveitamento
do estudante nas provas, em sala de aula, no
monitoramento e na ficha de desempenho.

É
de
suma
importância
participação
dos
pais
responsável.

a
ou

FICA A DICA!
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Ficha de Desempenho do
Estudante

Quando houver necessidade,
poderemos agendar reuniões
extraordinárias durante a semana.

O SOE(Serviço de Orientação Educacional) dispõe de uma
ficha de acompanhamento do desempenho do estudante.
Nessa
ficha,constarão
todas
as
informações
sobre
aproveitamento nas provas, realização de tarefas e
comportamento do estudante informadas pelos professores.
Com base nas informações contidas nesse instrumento, será
solicitada a presença dos pais ou responsáveis pelo discente.

Tarefas Agendadas

Sistema de Controle do
Desempenho do aluno
Monitoramento de Sala de Aula
Diariamente será enviado um monitoramento para a
sala de aula a fim de termos um resumo do
comportamento do estudante do início ao fim das
aulas. No monitoramento contarão informações de
tarefas não realizadas, comportamentos inadequados
e saídas do aluno de sala de aula. Com base nessas
informações, os pais ou responsável será solicitada a
presença para que tomem ciência da situação e,
assim, tomar as devidas providências.
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No Ensino Fundamental II, será afixado um
quadro em sala de aula e em cada apostila
recebida
que
deverá
ser
preenchido
diariamente com as tarefas de casa e assinado
pelo responsável. Assim, será mais fácil
acompanhar a realização das tarefas de casa de
seu filho.

NOSSO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

MÉDIA DA ESCOLA: 7,O
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Avaliações



A PROVA GERAL ETAPA será composta por 75
questões(6º ao 9º Ano) e 60 questões(4º e 5º
Anos).

1.º ao 3.º ANO

As

provas serão aplicadas em cinco dias para as
turmas do 1º ao 5º Ano(Exceto a Prova Geral que
será aplicada em 2 dias).

(Ensino Fundamental I)
Tarefas(Sala e casa): 2,0
Avaliação Diagnóstica: 3,0

Do

6.º ao 9º Ano (Fundamental II), as provas
serão aplicadas às terças, quintas e sábados(Ver
os sábados letivos no calendário de provas).
OBS. Somente no 2º Bimestre que haverá uma
exceção e as provas serão aplicadas em uma
semana.

Prova Bimestral: 5,0

Total: 10,0
4.º ao 9º Ano
(Ensino Fundamental)
Tarefas(Sala e casa): 2,0
Prova Geral: 2,0
Prova Bimestral: 6,0

Total: 10,0

Inglês do Fundamental I

O

tempo de duração de cada prova será de 50
minutos. Não haverá TEMPO MÍNIMO para sair da
sala, ou seja, ao terminar a prova o estudante fará
uma atividade valendo ponto até o final do tempo
estabelecido. Caso o mesmo não obedeça a essa
norma ou tenha um comportamento

Tarefas(Sala e casa): 5,0
Prova Bimestral: 5,0
Total: 10,0
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inadequado no momento da aplicação ou da
tarefa proposta(conversa paralela, agitação,
colando e/ou tentando colar), sua prova estará
sujeita a anulação parcial ou total dependendo
da circunstância.

A RECUPERAÇÃO
Nossa

recuperação é bimestral e será aplicada aos
estudantes a partir do 3º ano fundamental I. O estudante
deverá ter 7,0 pontos no bimestre em cada disciplina para ser
considerado aprovado. Não obtendo a média estabelecida
pela escola, este estará de recuperação.

A recuperação bimestral contará com revisão e exercícios
PROVAS PARA OS ESTUDANTES EM
DEPENDÊNCIA ESCOLAR
As provas da dependência serão aplicadas
em 05 dias consecutivos no Fundamental.
A recuperação seguirá esse mesmo
critério.
O sistema de avaliação da dependência
será 2,0 pontos de tarefas e 8,0 pontos
da prova bimestral.
Na recuperação serão 2,0 pontos de
trabalho e 8,0 pontos de prova.

OBSERVAÇÃO:

O estudante que for
flagrado colando, tentando colar ou facilitando
tais atitudes, terá sua avaliação anulada!
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das apostilas previamente selecionados pelos professores e
TODOS os estudantes participarão dessa atividade.

A

recuperação acontecerá no horário normal de aula
durante uma semana com TODOS os estudantes. Somente
no último dia da recuperação é que será divulgado o resultado
do bimestre. Para os alunos que não obtiveram a média 7,0
será aplicada uma prova na semana seguinte.

Os

estudantes aprovados nos bimestres e que
participaram das atividades de recuperação, receberão a
pontuação obtida nas tarefas(até 2 pontos) como bônus no
bimestre posterior.

OBS. – As provas de sábado serão aplicadas
no período da manhã para todas as
turmas(MANHÃ e TARDE).
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A

recuperação bimestral valerá 10
pontos, sendo 2,0 de trabalho em sala de
aula e 8,0 pontos a prova. Este sistema
de recuperação será o mesmo para a
DEPENDÊNCIA.

O estudante poderá fazer a recuperação
em qualquer disciplina, mesmo que esse
tenha atingido a média 7,0.(É opcional,
caso o estudante queira melhorar seu
resultado).

A

recuperação para o Ciclo Básico(1º ao 3º
Ano) será realizada apenas pelos estudantes
pertencentes ao 3º Ano Fundamental I.
Para as turmas do 1º e 2º Anos, o período de
recuperação, no final do ano, será feito em
forma de reforço para os estudantes que não
somaram 28 pontos anuais.
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CONSELHO DE PROFESSORES
Ao término do EXAME FINAL, os
professores reúnem-se para analisar os
casos
de
estudantes
que
não
conseguiram obter a média necessária
para a aprovação a fim de resolverem as
devidas pendências. O limite máximo
para a obtenção dessa pontuação será de
1,0 ponto em até 3 disciplinas. Porém,
para o estudante ser beneficiado nesse
critério será necessário que este esteja
aprovado nas seguintes disciplinas:
INGLÊS, ARTE, HISTÓRIA e ED. FÍSICA.

O Exame Final
O Exame Final acontecerá ao final da recuperação do 4º
bimestre. Essa avaliação será constituída dos principais
conteúdos do ano(1º ao 4º bimestre).
O estudante que tiver a partir da média 7,0 no 4º bimestre,
mas não completou os 28 pontos anuais, estará
automaticamente de EXAME FINAL, porém, é opcional que
este participe da recuperação para melhorar a média ou
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tentar aprovação sem exame. DETALHE: a recuperação

tem duração de uma semana e com conteúdos do 4º
bimestre, caso o aluno não consiga aprovação, o
exame será aplicado em seguida, sem aulas de
revisão dos conteúdos dos quatro bimestres.
O discente que optar em fazer o Exame Final, poderá
participar normalmente das aulas de recuperação para rever
os conteúdos do 4º bimestre e paralelamente em casa ou no
reforço estudar os conteúdos dos demais bimestres e este
poderá fazer a prova de recuperação apenas como treino,
pois o que valerá mesmo será o exame final.

OBS. O Exame Final será aplicado
aos
estudantes
do
3º
Ano
Fundamental
I
ao
9º
Ano
Fundamental II.

TABELA DO EXAME FINAL
Total de Notas até o
4º Bimestre Anual

Média Anual

Média para
Aprovação

27,5
27,0
26,5
26,0
25,5
25,0
24,5
24,0
23,5
23,0
22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
19,5
19,0
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,8

6,8
6,7
6,6
6,5
6,3
6,2
6,1
6,0
5,8
5,7
5,6
5,5
5,3
5,2
5,1
5,0
4,8
4,7
4,6
4,5
4,3
4,2
4,1
4,0
3,8
3,7
3,6
3,5
3,3
3,2
3,1
3,0
2,8
2,7
2,6
2,5
2,3
2,2
2,1
2,0
1,8
1,7
1,6

2,3
2,5
2,6
2,8
3,1
3,2
3,4
3,5
3,8
4,0
4,1
4,5
4,6
4,7
4,9
5,0
5,3
5,5
5,6
5,8
6,1
6,2
6,4
6,5
6,8
7,0
7,1
7,3
7,6
7,7
7,9
8,0
8,3
8,5
8,6
8,8
9,1
9,2
9,3
9,5
9,8
10,0
10,0

CÁLCULO DO EXAME FINAL
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MF=MA.6+(EF.4)
10
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FALTA À AVALIAÇÃO

O

estudante que estiver impossibilitado de realizar as
PROVAS por motivo de doença ou por motivo de força maior,
deverá apresentar um DOCUMENTO/ATESTADO para que o
mesmo possa fazer a “SEGUNDA CHAMADA” sem pagar a
taxa estabelecida. Ao estudante que não tiver a falta à
prova justificada por meio de documento/atestado, será
cobrada a taxa de

R$ 30,00(TAXA POR CADA PROVA).

O estudante que não fizer a prova de Segunda Chamada
na data estabelecida, só poderá realizá-la em outra data,
mediante apresentação de ATESTADO MÉDICO.
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CALENDÁRIO DE PROVAS DE INGLÊS
ENSINO FUNDAMENTAL – I(1º ao 5º ANO)
1º BIMESTRE
DIA 15 DE ABRIL(segunda-feira)
2º BIMESTRE
DIA 19 DE JUNHO(quarta-feira)
3º BIMESTRE
DIA 13 DE SETEMBRO(sexta-feira)
4º BIMESTRE
14 DE NOVEMBRO(quinta-feira)

CALENDÁRIO DE PROVAS 2019
ENSINO FUNDAMENTAL – I(1º ao 5º ANO)
Matemática

Português

APOSTILAS: 1 e 2
16/04
17/04

Ciências
1º BIMESTRE
22/04

História

Geografia

23/04

24/04

PROVA GERAL 1 – 11 e 12/04(Somente para o 4º e 5º Anos)
Recuperação do 1º Bimestre: De 06 a 10/05.
2º BIMESTRE

SEGUNDA CHAMADA DE
PROVA
A Segunda Chamada será aplicada às segundasfeiras. Em caso de feriado nesse dia, a aplicação
será realizada no dia posterior(Haverá aviso prévio
quando acontecer).
OBSERVAÇÃO: A Segunda Chamada será aplicada em
horário contrário do qual o aluno estuda.

APOSTILAS: 3 e 4
19/06
21/06

24/06

25/06

26/06

PROVA GERAL 2 – 10 e 11/06(Somente para o 4º e 5º Anos)
Recuperação do 2º Bimestre: De 01 a 05/07.
3º BIMESTRE
APOSTILAS: 5 e 6
16/09
17/09

18/09

19/09

20/09

PROVA GERAL 3 – 09 e 10/09(Somente para o 4º e 5º Anos)
Recuperação do 3º Bimestre: De 26/09 a 03/10.
4º BIMESTRE
APOSTILAS: 7 e 8
21/11
22/11

23/11

26/11

27/11

PROVA GERAL 4 – 07 e 08/11(Somente para o 4º e 5º Anos)
Recuperação do 4º Bimestre: De 02 a 06/12.
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Calendário de Recuperação
3º ao 5º ANO
Matemática

Português

06/05

07/05

01/07

02/07

26/09

27/09

02/12

03/12

Ciências
1º BIMESTRE
08/05
2º BIMESTRE
03/07
3º BIMESTRE
30/09
4º BIMESTRE
04/12

História

Matemática
Português
Ciências
História
Geografia

ENSINO FUNDAMENTAL II (6.º ao 9.º ANO)
1º BIMESTRE
TERÇA

QUINTA

10/05

04/07

05/07

01/10

03/10

Prova Geral 1 – 11 e 12 de abril

05/12

06/12

Apostilas: 3 e 4

16/04-Mat(1º)
23/04-Port(4º)
30/04-Quí(2º) Ingl(5º)

FERIADO
25/04-Hist(1º) Bio(3º)
Aula normal

Sem aula
27/04-Fís(2º) Geo(4º)
04/05-Aula normal

*2º BIMESTRE
SEXTA(21/06)
Mat(3°)
TERÇA(25/06)
Fís(2º) Geo(5°)

SÁBADO(22/06)
Port(4º)
QUARTA(26/06)
Quí(1º) Ingl(3º)

SEGUNDA(24/06)
Hist(1º) Bio(5º)

Prova Geral 2 – 10 e 11 de junho

3º BIMESTRE

TARDE(Das 14h às 16h)
Matemática
Português
Ciências
História
Geografia

SÁBADO

Apostilas: 1 e 2

09/05

ENSINO FUNDAMENTAL I(3º ao 5º Ano)
MANHÃ(Das 8h às 11h)

Calendário de Provas de 2019

Geografia

EXAME FINAL
DIA
12/12
13/12
14/12
16/12
17/12
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TERÇA

QUINTA

SÁBADO

Apostilas: 5 e 6
10/09-Mat(1º)
17/09-Fís(2º) Geo(4º)

12/09-Port(4º)
19/09-Quí(1º) Ingl(4º)

14/09-Hist(1°) Bio(4°)
21/09-Sem aula

Prova Geral 3 – 09 e 10 de setembro

4º BIMESTRE
TERÇA

QUINTA

SÁBADO

Apostilas: 7 e 8
12/11-Aula normal
19/11-Port(1º)
26/11- Quí(3º) Ingl(5º)

14/11-Mat(4º)
21/11-Hist(1º) Bio(3º)
27/11-Aula normal

16/11-Sem aula
23/11-Fís(1º) Geo(4º)
30/11-Sem aula

Prova Geral 4 – 07 e 08 de novembro

*OBS. EXCEPCIONALMENTE NO 2º BIMESTRE,
AS PROVAS SERÃO APLICADAS EM UMA
SEMANA, EM FUNÇÃO DE 02 FERIADOS (Dia do
Evangélico e Corpus Christi).
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Provas de Recuperação 2019

Exame Final 2019

FUNDAMENTAL II – 6º ao 9º ANO

FUNDAMENTAL II – 6º ao 9º ANO

1º BIMESTRE
Apostilas: 1 e 2
DIAS
06/05(SEGUNDA)
07/05(TERÇA)
08/05(QUARTA)
09/05(QUINTA)
10/05(SEXTA)

DISCIPLINAS
Matemática (5ºT)
Português (5ºT)
História (4ºT) Biologia (5ºT)
Física (4º) Geografia (5º)
Química (4º) Inglês (5º)

2º BIMESTRE
Apostilas: 3 e 4
DIAS
01/07(SEGUNDA)
02/07(TERÇA)
03/07(QUARTA)
04/07(QUINTA)
05/07(SEXTA)

DISCIPLINAS
Matemática (5ºT)
Português (5ºT)
História (4ºT) Biologia (5ºT)
Física (4º) Geografia (5º)
Química (4º) Inglês (5º)

3º BIMESTRE
Apostilas: 5 e 6
DIAS
26/09(QUINTA)
27/09(TERÇA)
30/09(SEGUNDA)
01/10(TERÇA)
03/10(QUINTA)

DISCIPLINAS
Matemática (5ºT)
Português (5ºT)
História (4ºT) Biologia (5ºT)
Física (4º) Geografia (5º)
Química (4º) Inglês (5º)

4º BIMESTRE
Apostilas: 7 e 8
DIAS
02/12(SEGUNDA)
03/12(TERÇA)
04/12(QUARTA)
05/12(QUINTA)
06/12(SEXTA)

DISCIPLINAS
Matemática (5ºT)
Português (5ºT)
História (4ºT) Biologia (5ºT)
Física (4º) Geografia (5º)
Química (4º) Inglês (5º)

Exame Final será composto de UM conteúdo de
cada uma das 08 apostilas estudadas no ano
letivo de 2019.
DIAS

12/12(QUINTA)
13/12(SEXTA)
14/12(SÁBADO)
16/12(SEGUNDA)
17/12(TERÇA)

DISCIPLINAS

Matemática (5ºT)
Português (5ºT)
História (4ºT) Biologia (5ºT)
Física (4º) Geografia (5º)
Química (4º) Inglês (5º)

PROVAS DE DEPENDÊNCIA
(6º ao 9º ANO)
Disciplinas

1º
Bim.

2º
Bim.

3º
Bim.

4º
Bim.

Matemática
Português
Biologia e
Geografia
Química e
História
Física

25/03

29/05

19/08

21/10

26/03

30/05

20/08

22/10

27/03

31/05

21/08

23/10

28/03

03/06

22/08

24/10

29/03

04/06

23/08

25/10
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RECUPERAÇÃO DEPENDÊNCIA (6º ao 9º ANO)
1º
Bim.

2º
Bim.

3º
Bim.

4º
Bim.

Biologia e Geografia
Física

08/04
09/04
10/04
11/04

10/06
11/06
12/06
13/06

02/09
03/09
04/09
05/09

30/10
31/10
01/11
04/11

Química e História

12/04

14/06

06/09

05/11

Disciplinas
Matemática
Português

EXAME FINAL DA DEPENDÊNCIA
(6º ao 9º ANO)

DIAS

DISCIPLINAS

11/11
12/11
13/11
14/11
18/11

Matemática
Português
Biologia e Geografia
Física
Química e História

HORÁRIOS DE APLICAÇÃO DO EXAME FINAL:

MANHÃ: das 8h às 10h.
OBS. O programa de conteúdos do Exame
Final da Dependência será determinado
por cada professor e
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divulgado juntamente com o programa da
recuperação do 4º Bimestre.

TERRA NOVA NA WEB
O Colégio Terra Nova
dispõe de uma página
na internet onde você
poderá
informações
encontrar
informações
sobre as atividades da
escola,
galeria
de
fotos,
boletim
de
rendimento online, programas de provas,
tarefas agendadas e outras utilidades. Visitenos!

www.colegioterranova.com.br
Email: colegioterranovapvh@gmail.com
Facebook: Colégio Terra Nova

Email da Coordenação Pedagógica é:
ctnpedagogico@gmail.com
OBS. Ao entrar em contato com o e-mail
da
coordenação,
identifique-se
informando o seu nome, o nome do
aluno, série, turma e turno.
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FRAGMENTOS DO REGIMENTO ESCOLAR
SEÇÃO III
DOS DIREITOS DO CORPO DISCENTE
Art. 68. Constituem direitos dos integrantes do Corpo Discente:
I- participar das atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas,
inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, destinadas à sua formação e promovidas pelo Colégio;
II- ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem
discriminações, comparações nem preferências pelos diretores,
funcionários, professores e colegas;
III- ser informado, representado por seus pais ou responsáveis
quando menor de idade, no início das atividades escolares, sobre o
sistema de avaliação adotado no Colégio;
IV- receber, corrigidos e avaliados, em tempo hábil, todos os
trabalhos.
V- ser orientado em suas dificuldades de aprendizagem e ter
oportunidade de ser avaliado em período diferente, quando por motivo
que o justifique;
VI – apresentar a quem de direito, pessoalmente ou através de
seus pais ou responsáveis quando menor de idade, os problemas que
prejudiquem ou afetem sua aprendizagem;
VII- ser atendido com respeito e dignidade pelo pessoal docente,
técnico, administrativo e de apoio do Colégio, no trato de seus legítimos
interesses e receber assistência e orientações adequadas, nas suas
necessidades educativas;
VIII- utilizar as instalações e dependências do Colégio que lhe
forem necessárias, na forma e horários reservados;
IX – solicitar pessoalmente ou representado por seus pais ou
responsáveis quando menor de idade, revisão de provas quando se achar
prejudicado, dentro do prazo de até 72(setenta e duas) horas após o
recebimento do resultado;
X- solicitar pessoalmente ou por requerimento de seus pais ou
responsáveis quando menor de idade, a aplicação de provas, quando a
elas não puder comparecer, por motivos justificados, dentro do prazo de
72(setenta e duas ) horas, a contar da data estabelecida para a sua
realização;
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XI- receber atendimento necessário à recuperação de conteúdos e notas,
conforme previsto na Lei 9394/96, em seu art.13, incisos III e IV;
XII- tomar conhecimento por meio do boletim escolar ou outro
meio próprio, de notas e frequência obtidas;
XIII- receber ensino de qualidade, de forma a desenvolver-se como
pessoa e cidadão;
XIV- requerer pessoalmente ou representado pelos seus pais ou
responsáveis quando menor de idade, cancelamento de matrícula ou
transferência.
DOS DEVERES DO CORPO DISCENTE
Art.72. São deveres dos integrantes do Corpo Discente:
I- respeitar as normas disciplinares do Colégio, obedecendo aos
preceitos da boa educação nos seus hábitos, atitudes e palavras;
II- cumprir as determinações dos Diretores do Colégio, dos
professores e demais funcionários, nas respectivas esferas de
competência;
III- participar, efetivamente,das aulas, trabalhos e demais
atividades escolares;
IV- tratar com delicadeza, respeitando as normas de convivência,
os Diretores, professores, autoridades de ensino, funcionários e colegas;
V- observar fielmente os preceitos de higiene pessoal bem como
zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências,
materiais, equipamentos do Sistema de Segurança, móveis do Colégio,
ressarcindo ao estabelecimento, o prejuízo que causar, ou venha ficar
provado que deste participou.
VI- apresentar-se devidamente uniformizado a partir da data préestabelecida pelo Diretor Pedagógico do Colégio e, quando solicitado, com
documentos de identificação;
VII- estudar e obter o máximo de aproveitamento no estudo;
VIII- atender ao regime didático e disciplinar e à orientação
escolar;
IX- portar-se convenientemente em todas as dependências do
Colégio;
X- submeter-se às avaliações previamente programadas com o
corpo docente;
XI- frequentar com assiduidade e pontualidade as atividades
escolares;
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XII- apresentar solicitação escrita e assinada pelos pais ou responsáveis
quando menor de idade para fins de saída antecipada.
XIII- contribuir, no que lhe couber, para o bom nome do Colégio;
XIV- comunicar ao Diretor Pedagógico, pessoalmente ou
representado por seus pais ou responsáveis quando menor de idade, o
seu afastamento temporário, por motivo de doença e outros;
XV- abster-se da prática de atos que perturbem a ordem, ofendam
os bons costumes ou importem em desacato às leis, às autoridades
escolares ou aos professores e funcionários;
XVI- comparecer às solenidades e festividades cívicas e sociais
promovidas pelo Colégio;
XVII- agir com honestidade na execução dos trabalhos e provas
escolares;
XVIII- quitar, com pontualidade, por seu intermédio ou de seus
pais e responsáveis quando menor de idade, a anuidade, suas prestações
e demais encargos ou taxas escolares, decorrentes do Contrato de
Prestação de Serviços que se firma automaticamente com a
Matrícula/Rematrícula;
XIX- abster-se de incitar os colegas a atos de rebeldia ou de
colaborar para a ocorrência de faltas coletivas às aulas;
XX- realizar com eficiência os trabalhos práticos;
XXI- cumprir os demais preceitos deste Regimento Escolar, no que
couber.

VII- participar de faltas coletivas às aulas ou manifestações de agravo ao
corpo técnico, pedagógico, administrativo, docente, discente ou
autoridade, no recinto escolar;
VIII- ausentar-se da sala de aula sem permissão do professor e, do
Colégio, sem autorização do Diretor Pedagógico;
IX- comparecer ao Colégio sem o uso do uniforme a partir do prazo
estabelecido.
X- desacatar as ordens dos Diretores, dos professores e demais
funcionários dentro de suas esferas de competência.

DAS PROIBIÇÕES AO CORPO DISCENTE
Art. 76. É vedado aos integrantes do Corpo Discente:
I- portar arma de qualquer espécie;
II- organizar ou promover, sem autorização do Diretor Pedagógico,
rifas, bingos, coletas ou subscrições, usando para tais fins o nome do
Colégio;
III- produzir algazarra no recinto escolar ou em qualquer lugar em
que o bom nome do Colégio possa ser prejudicado;

IV- distribuir nas dependências do Colégio quaisquer boletins ou
impressos sem a autorização dos Diretores;
V- cometer atos que atentem contra a regularidade e lisura do
processo educativo;
VI- ocupar-se, durante as aulas, de assuntos a elas estranhos;

SEÇÃO III
DAS PROIBIÇÕES A TODOS OS INTEGRANTES
DA COMUNIDADE ESCOLAR
Art.77. É vedado a todos os que fazem parte da comunidade
escolar:
I- discriminar qualquer pessoa da Comunidade Escolar por
preconceito de qualquer natureza;
II- estimular a competitividade negativa de modo a prejudicar
formas participativas de construção do conhecimento;
III- utilizar ou permitir a utilização dos processos de verificação de
rendimento escolar como instrumento de coação, pressão ou
constrangimento disciplinar sobre o aluno;
IV- portar armas ou objetos que representem perigo;
V- portar quaisquer substâncias nocivas à integridade física e
psicológica da pessoa;
VI- causar danos ao patrimônio escolar, aí incluindo o Sistema de
Câmeras de Segurança.
Parágrafo único. Os portadores de doenças e os usuários de
medicamentos controlados devem, pessoalmente ou por seu responsável
legal quando maior de idade, informar ao Diretor Pedagógico do Colégio
sobre a frequência de sua utilização, bem como sobre os efeitos colaterais
deles advindos.
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS AO CORPO DISCENTE
Art. 80. São penalidades aplicáveis aos integrantes do Corpo
Discente, conforme a caracterização da infração disciplinar:
I- repressão ou advertência oral;
II- advertência escrita;
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III- afastamento de até 3 dias letivos em uma determinada ou todas as
atividades escolares; ou
IV- Recusa à Rematrícula.
§ 1º As Penalidades previstas nos Incisos constantes nos Incisos I,
II, III e IV constante do caput deste artigo são aplicadas pelo Diretor
Pedagógico do Colégio.
§ 2º Na hipótese da Penalidade prevista no inciso III, o Diretor
Pedagógico afastará o aluno da ou de todas as atividades, comunicando o
fato aos Pais e/ou Responsáveis pelo discente, quando menor de idade, e
determinará as devidas anotações em seus assentamentos escolares.
§3º Quando aplicada a Penalidade prevista no Inciso III, será
proporcionado, ao aluno atendimento de cunho pedagógico, com
acompanhamento da Direção Pedagógica e do Serviço de Assistência
Técnico- Pedagógica reguladas por medidas sócioeducativas que levem o
aluno a refletir sobre o ato praticado, o que não o isentará da
apresentação de trabalhos previamente determinados.
§4º Para a Recusa à Rematrícula o Diretor Pedagógico encaminhará
à apreciação do Conselho de Docentes, informações sobre o aluno,
contendo razões disciplinares de desarmonia ou incompatibilidade deste
com as normas do Colégio e fatos ou atitudes, ou práticas infratoras
reincidentes, comunicadas aos Pais ou Responsáveis ou aos órgãos e/ou
autoridades competentes, quando for o caso, que caracterizem motivos
para a indicação dessa medida.
§5º O Conselho de Docente constituirá a Comissão responsável
pela análise do caso, previsto no parágrafo anterior, e de possibilitar, ao
interessado, o direito de ampla defesa, a qual emitirá parecer que
subsidiará a decisão do Órgão Colégio quanto à necessidade ou não da
aplicação da medida disciplinar pelo Colégio.
§6º A decisão do Conselho de Docentes, quando favorável,
subsidiará o Diretor Pedagógico a recusar a Rematrícula, comunicando-a,
por escrito, ao aluno ou aos seus Pais ou Responsável quando menor de
idade, com a indicação dos motivos que a determinaram.
§7º A convocação para qualquer ato de apuração dos fatos será
feita por escrito.
§8º Na aplicação de qualquer das Penalidades previstas neste
artigo, os Pais ou Responsáveis pelo aluno, quando menor de idade,
deverão ser notificados por escrito, devendo apor o ciente na notificação
recebida.

53

HINO DO COLÉGIO TERRA NOVA
Nasce um céu
Uma Terra
2x Nasce um Sol
E o futuro desenhando educação
Preparando nosso solo, a semente na
Amazônia.
Dando frutos de pesquisa do saber.
É Terra Nova
2x É terra fértil
É Porto Velho, educando nossos filhos
Na esperança de uma nova era.
Terra Nova!
Compositora: Llitsia Moreno Pereira. Out 2012
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HINO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Música: José de Melo e Silva
Letra: Joaquim de Araújo Lima
Quando nosso céu se faz moldura
Para engalanar a natureza,
Nós, os bandeirantes de Rondônia,
Nos orgulhamos
De tanta beleza.
Como sentinelas avançadas,
Somos destemidos pioneiros
Que nestas paragens do poente
Gritam com força:
Somos brasileiros.
Nesta fronteira de nossa pátria
Rondônia trabalha febrilmente.
Nas oficinas e nas escolas
A orquestração empolga toda gente.
Braços e mentes forjam cantando
A apoteose deste rincão
Que com orgulho exaltaremos
Enquanto nos palpita o coração.
Azul, nosso céu é sempre azul.
Que Deus o mantenha sem rival,
Cristalino, muito puro,
E o conserve sempre assim.
Aqui toda a vida se engalana
De beleza tropical:
Nossos lagos, nossos rios,
Nossas matas, tudo enfim.
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HINO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
No Eldorado uma estrela brilha
Em meio à natureza, imortal:
Porto Velho, cidade e município,
Orgulho da Amazônia ocidental,
São os seus raios estradas perenes
Onde transitam em várias direções
O progresso do solo de Rondônia
E o alento de outras regiões.
Nascente ao calor das oficinas
Do parque da Madeira-Mamoré
Pela forja dos bravos pioneiros,
Imbuídos de coragem e de fé.
És a cabeça do estado vibrante:
És o instrumento que energia gera
Para a faina dos novos operários,
Os arquitetos de uma nova era.
No Eldorado uma gema brilha
Em meio à natureza imortal:
Porto Velho, cidade município,
Orgulho da Amazônia ocidental.
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Hino Nacional Brasileiro
Compositor: Poema: Joaquim Osório Duque Estrada
Música: Francisco Manoel da Silva

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos
Brilhou no céu da pátria nesse instante
Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte
Em teu seio, ó liberdade
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce
Se em teu formoso céu, risonho e límpido
A imagem do cruzeiro resplandece
Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso
E o teu futuro espelha essa grandeza
Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil
Ó pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada
Brasil!
Deitado eternamente em berço esplêndido
Ao som do mar e à luz do céu profundo
Fulguras, ó Brasil, florão da América
Iluminado ao sol do novo mundo!
Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores
"Nossos bosques têm mais vida"
"Nossa vida" no teu seio "mais amores"
Ó pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado
E diga o verde-louro dessa flâmula
Paz no futuro e glória no passado
Mas, se ergues da justiça a clava forte
Verás que um filho teu não foge à luta
Nem teme, quem te adora, a própria morte
Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil
Ó pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada
Brasil!
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HINO DA INDEPENDÊNCIA
Música de DOM PEDRO I
Letra de EVARISTO DA VEIGA

Já podeis, da Pátria filhos,
Ver contente a mãe gentil;
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil.
Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.
Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil...
Houve mão mais poderosa:
Zombou deles o Brasil.
Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.
Não temais ímpias falanges,
Que apresentam face hostil;
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil.
Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.
Parabéns, ó brasileiro,
Já, com garbo varonil,
Do universo entre as nações
Resplandece a do Brasil.
Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.
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Hino à Bandeira Nacional
Compositor: Poema: Olavo Bilac
Música: Francisco Braga

Salve lindo pendão da esperança!
Salve símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à lembrança
A grandeza da Pátria nos traz.
Recebe o afeto que se encerra
em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!
Em teu seio formoso retratas
Este céu de puríssimo azul,
A verdura sem par destas matas,
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.
Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!
Contemplando o teu vulto sagrado,
Compreendemos o nosso dever,
E o Brasil por seus filhos amado,
poderoso e feliz há de ser!
Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!
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Hino da Proclamação da República
Compositor: Poema: Medeiros e Albuquerque / Música: Leopoldo Augusto Miguez

Seja um pálio de luz desdobrado
Sob a larga amplidão destes céus
Este canto rebel, que o passado
Vem remir dos mais torpes labéus!
Seja um hino de glória que fale
De esperanças de um novo porvir!
Com visões de triunfos embale
Quem por ele lutando surgir!
Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz
Nós nem cremos que escravos outrora
Tenha havido em tão nobre País
Hoje o rubro lampejo da aurora
Acha irmãos, não tiranos hostis
Somos todos iguais! Ao futuro
Saberemos, unidos, levar
Nosso augusto estandarte que, puro
Brilha, ovante, da Pátria no altar!
Se é mister que de peitos valentes
Haja sangue em nosso pendão
Sangue vivo do herói Tiradentes
Batizou neste audaz pavilhão!
Mensageiro de paz, paz queremos
É de amor nossa força e poder
Mas da guerra, nos transes supremos
Heis de ver-nos lutar e vencer!

Sobre a imensa Nação Brasileira,
Nos momentos de festa ou de dor,
Paira sempre sagrada bandeira
Pavilhão da justiça e do amor!

Do Ipiranga é preciso que o brado
Seja um grito soberbo de fé!
O Brasil já surgiu libertado
Sobre as púrpuras régias de pé

Recebe o afeto que se encerra
Em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,
Da amada terra do Brasil!

Eia, pois, brasileiros avante!
Verdes louros colhamos louçãos!
Seja o nosso País triunfante
Livre terra de livres irmãos!
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