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Normas Internas

Pontualidade

A pontualidade é fundamental para a organização da escola
e para a aprendizagem do aluno. Por isso, é imprescindível que o
aluno esteja na escola no horário de início das aulas. Ser pontual
é um compromisso que Escola e Família assumem juntas.

Horário das aulas: 07:30h às 15: 1Oh
Abertura do portão da escola: 07:20h

A tolerância para atrasos será de 10 minutos. A partir de
07:40h, o atraso ficará registrado no setor Tempo Integral. Caso
os atrasos do aluno sejam constantes, os pais serão comunicados
para que a situação seja resolvida.

Saída dos Alunos

Os pais deverão buscar seus filhos nos horários de término
das aulas, evitando atrasos

A Escola não tem pessoal disponível para monitorar os
alunos depois do horário detérmino das aulas.
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Saída Antecipada

A saída dos alunos, antes do término das aulas, não é
permitida. Em casos especiais, os pais deverão comunicar
antecipadamente ao setor Tempo Integral e somente por escrito, com
assinatura do responsável, na agenda. Lembramos que só será
permitida a liberação do estudante com o acompanhamento dos pais
e/ou responsáveis legais.

Nos casos de saídas frequentes para acompanhamentos
médicos ou outros, a família deverá enviar documento para avaliação
e aprovação da Coordenação Pedagógica e/ou Direção.

Frequência dos alunos

Os pais ou responsáveis deverão comunicar imediatamente ao
Tempo Integral (3409-5184) quando o(a) aluno(a) faltar dois dias
consecutivos ou mais. Sempre encaminhar para o SAS o atestado
médico. Lembramos que, quando o aluno tiver cinco faltas
consecutivas, sem justificativas, ou 10 faltas alternadas dentro do
mesmo mês, a Escola comunicará o fato ao Conselho Tutelar.
Comunicamos, ainda, que a frequência do(a) aluno(a) deverá ser
superior a 75%, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN).

Uniforme

O uniforme é a identificação do(a) aluno(a), proporcionando-
lhe maior segurança. É considerado uniforme: calça ou bermuda azul
marinho ou preta, camisa com a logomarca da escola, tênis. O uniforme
deverá ser usado diariamente em todas as aulas e não pode ser
descaracterizado (camisa de times, sandálias, chinelos e tamancos
não poderão ser usados nas dependências da Escola). Todas as peças
do uniforme deverão ser identificadas com o nome do aluno. O uso do
uniformeéobrigatório. Nas aulas de GTD- Programa 2° Tempo, os
alunos devem usar o uniforme do Programa. O(a) aluno(a) deve estar
sempre uniformizado(a) ou será advertido verbalmente e, caso o fato
se repita, os pais serão avisados do descumprimento da norma. Ainda
assim, se houver reincidência a família será convocada pela Direção do
CP para esclarecimentos e devidas providências.
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Material Escolar

O(a) aluno(a) deverá trazer o material escolar bem cuidado,
limpo, cadernos encapados e tudo etiquetado, identificado com o seu
nome completo. Deve-se arrumar a pasta diariamente, organizando o
material de acordo com o horário das aulas. O(a) aluno(a) deverá
trazer diariamente sua garrafinha de água e sua agenda.

Objetos de valor

Objetos de valor devem ser evitados nas dependências da
Escola. O(a) aluno(a) não deve trazer para a escola brinquedos
caros, aparelho celular e outros produtos eletrônicos. Evite
transtornos para a Escola, pois ela não se responsabilizará por
perdas e danos destes objetos e a família não terá direito de requerer
ou reclamar algo nesse sentido. Caso o aluno desrespeite esta
norma, o objeto ficará retido na Escola e será devolvido apenas para
um responsável. É expressamente proibido o uso de telefones
celulares durante as aulas (Lei n? 14.486 de/2002)o

Outros objetos

Brinquedos ( patins, skate, bolas, etc.) devem ser trazidos para a escola
só com autorização do professor e por escrito.
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Lanche/Almoço.

A Escola desenvolve um Programa de Nutrição Escolar, com
cardápio balanceado para atender a faixa etária dos(as) alunos(as).
A Comissão de Merenda, constituída por pais, professores e
funcionários do Centro Pedagógico, tem como objetivo elaborar e
acompanhar o cardápio e a qualidade dos alimentos. Os
responsáveis deverão comunicar à escola os casos em que as
crianças necessitarem de dieta especial. A escola está aberta às
sugestões de cardápio. A comissão deverá acompanhar e contribuir
com propostas durante todo o processo que envolve a merenda
escolar.

Recreio e Intervalo

Os alunos e alunas estão terminantemente proibidos de
permanecer ou transitar no andar superior do prédio da escola.
Devem todos permanecer nas áreas de recreação. Há empréstimo de
materiais esportivos durante o intervalo do almoço, sendo que estes
ficam sob responsabilidade do aluno neste período. O aluno deverá
devolver todo o material a ele emprestado ao monitor. A não
devolução constitui falta grave, devendo a família ressarcir a escola
o material não devolvido.
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Sala de Aula

O aprendizado acontece de forma mais tranquila e eficiente
em um ambiente onde há disciplina. A decisão de cada um de manter
um ambiente produtivo contribui para a aprendizagem coletiva. O(a)
aluno(a) deverá zelar pela organização desse espaço/tempo de
estudo das seguintes formas:

,/ Recebendo o professor assentado em seu lugar;

,/ Organizando, em sua carteira, o material para a aula de
acordo com o horário.

,/ Participando ativamente das aulas, fazendo os registros,
tirando dúvidas, esperando a vez de falar e ouvindo
atentamente as orientações do professor.

,/ Concentrando-se nas atividades propostas, evitando
conversas paralelas e indisciplina que prejudicam toda a
turma e a si próprio(a).

,/ Respeitando o professor que é uma autoridade na Escola e
está em sala de aula para orientá-Io(a) e ensiná-Io(a).

Cumprir as regras da Escola e os combinados da turma.

Usando o horário do recreio para lanche, evitando o consumo
de balas, pirulitos, chicletes e outros alimentos não
permitidos em sala de aula.
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Biblioteca

A biblioteca é apresentada como lugar de aprendizagem
permanente, um centro de documentação onde se encontram
informações que irão responder aos questionamentos levantados
dentro das diversas áreas curriculares. Incentiva atividades mentais
de problematização, promove a desestabilização de alguns
conhecimentos prévios dos alunos explicita insuficiência de
determinados modelos para explicar um fenômeno. A biblioteca
fornece, através de um acervo rico e bem formado, oportunidades
para que os alunos reconstruam ou ampliem esses modelos.

A observação de procedimentos e horários de funcionamento devem
ser, como demonstrado a seguir:

Cadastro - solicitar a carteira da biblioteca com apresentação de
Carteira de Identidade e comprovante de matricula.

Multa - a não devolução da obra implicará em pagamento de multa
cujo valor é estabelecido pelo Sistema de Bibliotecas.

Empréstimo - o número de obras permitido para empréstimo padrão,
para cada usuário, é de até 5 (cinco) exemplares. No caso dos
alunos do 10 ano escolar do Ensino Fundamental, o limite é de
1(uma) obra.

Prazo de empréstimo - o empréstimo de obras é de 10 dias corridos
podendo ser renovados em qualquer Biblioteca do Sistema UFMG,
com apresentação da obra desde que não haja pedido de reserva.

Horário de Funcionamento:

8hs às 21hs45, de 2a a 5a feira
8hs às 17hs30, às 6a feira
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Responsabilidades do Usuário da Biblioteca

São de responsabilidade dos alunos e alunas:

'r
1

I - o uso da carteira e da senha é pessoal e intransferível.
II - Comunicar imediatamente a perda ou extravio da carteira
de Usuário.
III - Manter atualizado o cadastro de dados pessoais.
IV - Acompanhar o histórico de movimentações (empréstimo,
renovações e reservas).
V - Devolver o material dentro dos prazos estabelecidos.
VI - Atender os pedidos de comparecimento à Biblioteca
quando solicitado.
VII - Pagar os débitos referentes às multas, no caso de atrasos
na devolução do Material.
VIII - Exibir na saída da biblioteca, todo material que levar
consigo e/ou quando solicitado por funcionário autorizado.
IX - Utilizar o guarda-volumes somente quando estiver nas
dependências da bi blioteca.
X - Deixar bolsas, mochilas, pastas, e pacotes no guarda-
volumes.
XI - Respeitar o horário de funcionamento da Biblioteca.
XII - Não consumir alimentos ou bebidas, e nem fumar no
interior da biblioteca.
XIII - Desligar o celular ao entrar na biblioteca.

II1
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Paragrafo 10
- O bibliotecário-chefe poderá suspender a

entrada à Biblioteca por tempo indeterminado, do usuário
que, advertido por qualquer transgressão, não tenha atendido
ao apelo do funcionário da Biblioteca.

Paragrafo 20
- O bibliotecário-chefe comunicará ao Diretor da

Unidade e/ou a comissão da Biblioteca as demais faltas
cometidas no recinto da bi blioteca e as pena lidades a serem
aplicadas aos infratores.
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Atendimento aos pais

Todo atendimento feito pelos professores será através de
reuniões coletivas ou individuais. Para agendar uma reunião com os
professores, a família deverá solicitá-Ia ao NAIP, através de bilhete
na agenda. Caso a solicitação seja de reunião com a direção, o
agendamento deverá ser feito na secretaria da direção, por meio do
telefone (31) 3409-5183. Outros contatos poderão ser feitos por e-
mail com a escola através de retorno.falaluno@gmail.com

Portaria

A entrada e a saída das aulas são realizadas exclusivamente
pelos portões da entrada principal. Ao entrar na Escola, identifique-
se com o porteiro, que deverá registrar o nome e setor a ser visitado,
após confirmação. Todo cuidado com entrada de pessoas no
ambiente escolar deve ser traduzido como preocupação com a
segurança de todos.
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Circulares

Todos os assuntos importantes são informados através de
circulares/bilhetes: eventos, normas, informes, alteração do
calendário escolar, etc. Verifique sempre com o(a) aluno(a) se a
Escola emitiu alguma circular, pois as informações nela contidas
sempre são de suma importância para a escola e para a família. Os
bilhetes devem ser colados na agenda e os pais/responsáveis devem
assiná-Ios, comprovando, assim, o recebimento desses.

Colegiado Escolar

Transporte Escolar

O Colegiado Escolar é composto por membros
representantes do segmento de pais, representantes do segmento
de funcionários e a Coordenação (a Direção da Escola). O Colegiado
é eleito pela comunidade escolar. E: um órgão consultivo e
deliberativo e juntamente com a Direção da Escola, referenda as
decisões e a utilização dos recursos financeiros.

A Escola não possui vínculo com o transporte escolar
público. Pede-se aos pais que informem aos motoristas sobre a
importância do cumprimento dos horários da Escola, tanto para a
manutenção da organização interna como também para segurança
das crianças. Lembramos que o transporte não é de
responsabilidade da Escola e que portões são fechados às 07:40h e
15:30h.
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SETORES DO CENTRO PEDAGÓGICO

• Tempo Integral (TI) - Procure sempre este setor para:
comunicar faltas, saídas antecipadas e atrasos; saber horários e
programações de atividades que serão realizadas dentro e fora da
universidade; esclarecer alguma dúvida relacionada aos locais que
as atividades estão sendo realizadas;

• Programa Segundo Tempo - O convênio estabelecido entre
o Centro Pedagógico e o Ministério dos Esportes tem possibilitado a
oferta de aulas de diferentes modalidades esportivas, tais como:
futebol de campo, futsal masculino, feminino e misto, basquete,
vôlei masculino, feminino e misto, brincadeiras, jogos de tabuleiro,
esportes de aventura, handebol e danças, assim como a oferta dos
lanches/almoço, as bolsas dos monitores e os custos com o
transporte para o Centro Esportivo Universitário (CEU). Seguindo as
diretrizes do Ministério dos Esportes, cada aluno(a) pratica durante
a semana três modalidades esportivas. Neste semestre, as turmas
foram formadas a partir da escolha dos alunos e do número de vagas
disponíveis em cada GTD. Os alunos terão a oportunidade de
realizar trocas das atividades a cada semestre. No CP, o Programa
Segundo Tempo é identificado como GTD-CEU no quadro de
horários dos alunos.

• Núcleo de Atendimento e Integração Pedagógica (NAIP)
Este é o setor de acompanhamento e orientação educacional,

integrando alunos, família e Escola. Procure o NAIP para: apresentar
alguma questão relativa às dificuldades do aluno nas áreas
educacionais, psicológicas e sociais; orientações e informações a
respeito do desenvolvimento do aluno; informações sobre
acompanhamentos externos; se informar sobre convênios; e agenda r
reuniões com os professores e demais profissionais da Escola.

• Serviço de Apoio à Saúde (SAS) - Procure este setor
sempre que precisar comunicar ou se informar sobre qualquer
aspecto da saúde do(a) aluno(a).lnforme sempre que o(a) aluno(a)
apresentar algum problema de saúde, como dor, indisposição,
machucados, ou se está fazendo uso de alguma medicação, mesmo
que não seja necessário tomá-Ia no horário de aula. A escola
somente ministrará algum medicamento quando a família apresentar,
além do medicamento, a receita médica. Atestados médicos também
deverão ser entregues no SAS.

Procedimentos Disciplinares

Em todas as questões disciplinares, descumprimento das
normas e/ou ocorrência de ato infracional, os envolvidos serão
ouvidos para apuração dos fatos, e, de acordo com a gravidade e
frequência das ações, serão adotados os seguintes procedimentos:

• Seção de Ensino - Este é o setor responsável por:
realização da matrícula, declarações de frequência às aulas,
histórico escolar, guia de transferência. Atende ao público,
exclusivamente, de 8h às 11h e de 14h às 16h. Após este horário
estará desenvolvendo trabalhos internos.

,/ Comunicado à família;
,/ Reconhecimento do ato e pedido de desculpas;
,/ Advertência Verbal;
,/ Advertência Escrita;
,/ Medida Sócio-educativa.
,/ Suspensão das atividades escolares;
,/ Comunicado ao Conselho Tutelar;
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Todas as ações do Centro Pedagógico serão pautadas pelo
princípio do diálogo e construção conjunta de combinados. Dessa
forma, cada situação será avaliada de acordo com o histórico dos
estudantes. Os encaminhamentos serão registrados e arquivados
nas pastas individuais de cada aluno, e aqueles que demandarem
serão acompanhados com maior frequência.

Anotações
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