Dia da Escola
Minha escola
Lugar de amor
Onde aprendo as letras
Números e cor
Lá eu faço amizade
Meus primeiros amigos
Meu primeiro professor
Na minha escola eu brinco
Aprendo sorrindo
Dia após dia eu sonhando vou
Com o mundo de letras e fábulas
Desenhos, esporte,
Minha escola é o meu norte.
Segunda família
Onde eu aprendo a me relacionar
Lugar de faz de conta
Que me ajuda a realidade enfrentar
Minha escola é um mundo
De alegria e aprendizado
Onde eu passo boa parte do meu dia
Lendo, ouvindo música,
Cultura aberta a me cercar
A escola é importante.
È lá que eu vou crescer
Entre poesias, números, arte,
Aprendendo eu vou
O mundo depende de escola
Que o transforme em reino de amor
Eu represento e aprendo
Eu danço e me desenvolvo
Eu comemoro as datas
E vou conhecendo o costume de um povo
Escola do meu coração
Lá todos somos irmãos
Precisamos de escola
Para ter educação.
Paula Belmino

Proposta Pedagógica
Regimento Escolar
Contrato educacional 2019

Manual do Aluno:
“O ser humano é para sempre aprendiz e professor”
Prezados alunos e responsáveis, iniciaremos mais um ano de convívio escolar. Algumas alterações
em relação aos anos anteriores foram realizadas. Este manual contém informações sobre as metas e
procedimentos que vão nortear nosso trabalho. É um documento de grande importância para que
criemos um ambiente organizado e adequado ao bom desempenho escolar.
Filosofia Educacional do PLANTE:
Nossa Filosofia Educacional é humanística. Busca o desenvolvimento pleno da capacidade de
aprendizagem, tendo em vista à aquisição de conhecimentos, habilidades e competências que
favoreçam a construção da autonomia intelectual, bem como a formação de atitudes e valores éticos,
morais, culturais e de respeito mútuo em que se fundamenta a vida em sociedade.
Nossa Proposta Pedagógica:
Esta focada no desenvolvimento global valorizando o pensar, o fazer, o ser e o conviver preparando o
aluno para as grandes transformações da atualidade. Visando a excelência na produtividade
acadêmica, somos parceiro do SISTEMA ANGLO DE ENSINO que além da qualidade de seu material,
oferece o suporte necessário ao bom desenvolvimento do trabalho.
NOSSAS NORMAS E PROCEDIMENTOS
HORÁRIOS
Manhã: Entrada - 7h30min ( 6º ao E. Médio) e 8 horas ( 2º ao 5º ano) com tolerância: 10
minutos.
Após esse horário, entrada na 2ª aula às 08h20min. A chegada do aluno após a 2ª aula se dará em
caráter excepcional e será supervisionada pela direção ou coordenação. Esclarecimentos pelo e-mail
(coordenacao@colegioplante.com.br) ou via telefone.Controle disponível aos pais na secretaria do
colégio.
Saída: 1º turno - às 12h50min ( 6º ao E. Médio) e 12:30 ( 2º ao 5º ano).
Tarde: Fundamental I e Educação Infantil - Entrada - 13h30min. Saída – 17h45min .
Tolerância de 15 min. de atrasos na entrada quanto na saída.
ORGANIZAÇÃO GERAL
A - As saídas de sala de aula:
Observe as Orientações:
100 a troca de professor;
- Evite sair da sala de aula durante
- Ir ao banheiro e beber água sempre
ao primeiro sinal para o término de recreio, imediatamente ao
80
ouvir o 2º sinal, se dirigir para salas de aula e aguardar o professor em seu lugar.
A coordenação/direção só permitirá
que os responsáveis a solicitem
60 saída antecipada do aluno desde
Leste
por escrito via agenda escolar ou por telefonema.
Oeste
40
B - Uniforme: O uso obrigatório
para todas as atividades
escolares. Ele não pode ser
Norte
descaracterizado (rasgar/ pintar/escrever/etc).
O
aluno
sem
uniforme
será encaminhado à
20
coordenação que tomará as medidas cabíveis e informará aos responsáveis.
C - Material Escolar: Cada família0 se responsabilizará pelos materiais de seu filho, o Colégio
1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim
PLANTE disponibiliza no ato da matrícula
uma lista de material escolar para os alunos a partir do 1º
ano do Ensino Fundamental.
D - Avaliações: Para o PLANTE, avaliar é um ato complexo que deve ser feito com fundamentação
teórica, responsabilidade e comprometimento ético e moral. A média mínima para a aprovação
automática é de 280 pontos anuais e 70 a cada bimestre letivo. Cabe aos pais participar das reuniões
bimestrais retirando os boletins/ notas.
"A avaliação escolar é um processo contínuo e paralelo ao processo de ensino e aprendizagem. As
avaliações, os simulados, os eventos, estão previamente agendados em nosso calendário escolar.
Os projetos e o portfólio serão apresentados a cada bimestre. O detalhamento deste processo será
enviado pela agenda do aluno bimestralmente. Caso o aluno não compareça as atividades

avaliativas, deverá comunicar-se com a coordenação ou com a direção para remarcar estas
atividades. É necessário preencher o requerimento e realizar os devidos pagamentos. O valor para
cada avaliação será de R$38,00 e para os simulados R$45,00, independente do motivo da ausência.
Os atestados garantem o oferecimento da nova avaliação, mas não liberam o pagamento. O horário
para a realização de segunda chamada fica a critério da escola e poderá ser no contra turno e/ou aos
sábados, conforme orientações da coordenação pedagógica.
OS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
A - Na Educação Infantil –
O resultado do desenvolvimento do aluno é apresentado através de relatório descritivo a cada final de
bimestre
B - No Ensino Fundamental I a partir do 2º ano: as notas são obtidas a partir de observações em
sala, realização de tarefas e trabalhos (20pontos) + a nota das provas (80 pontos).
C- No Ensino Fundamental II
- S - Simulado: Objetivo: Criar um ponto de checagem entre o conteúdo apresentado e a assimilação
dos alunos antes das avaliações bimestrais apontando os pontos que precisam ser retomados.
- L.O - Literatura bimestral ( a partir do 5º ano)
Objetivo: Aproximar os alunos da literatura e do contato com os livros. Preparar o aluno, principalmente
do ensino médio, para as obras literárias cobradas nos vestibulares.
- A. B - Avaliações Bimestrais:
Objetivo: Avaliar o desempenho dos alunos a partir do conteúdo apresentado durante o bimestre.
- C.E - Currículo Emancipatório - Projeto e Portfólio:
Projeto –
Objetivo:Promover a integração e incentivar a responsabilidade ao desempenhar um papel em
equipe. Ampliar e incentivar as habilidades pessoais de cada aluno colaborando assim para seu
progresso educacional e social.
Portfólio – Objetivo: - Valorizar atividades culturais extra escolar; Desenvolver exercícios extras
indicados pela coordenação ou pelo professor; Produzir relatório dos projetos desenvolvidos e de
obras literárias e redações conforme cronograma e temas dados pelo professor ou coordenação;
- T. C - Tarefas de casa:
Objetivo: Criar e incentivar no aluno o hábito e o ritmo necessário ao ensino e aprendizagem e o
contato com o conteúdo apresentado em sala.
A FÓRMULA DE OBTENÇÃO DA MÉDIA BIMESTRAL
Fundamental II e Médio:
Média Bimestral=S (15) + T. C (15) A B (100) + projeto(40)+ portfólio (30)
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APROVAÇÃO AUTOMÁTICA
O aluno obterá a aprovação automática quando:
A - Obtiver Média igual ou superior a 70 (setenta) nos quatro bimestres letivos.
Média = 1º bimestre + 2º bimestre + 3º bimestre + 4º bimestre
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B-

Média Final = Prova Final

RECUPERAÇÃO
Será realizada ao final de cada bimestre, após a divulgação dos resultados. Farão as avaliações de
recuperação os alunos que não alcançarem a média 70 (setenta) no bimestre. As provas de
recuperação, sempre que necessário, serão realizadas no contra turno ou aos sábados.
Para a obtenção da nota após o período de recuperação
usamos a fórmula PONTUAÇÃO
GERAL + PROVA DE RECUPERAÇÃO: 2 = Média após a recuperação, será sempre a maior nota
do aluno.

EXAME FINAL - Após a recuperação do 4º bimestre o aluno que não obteve a pontuação mínima de
280 pontos fará o exame final. A média para a provação após o exame final é de 60 pontos. O aluno
terá uma aula de revisão e após realizará a prova final.
DEPENDÊNCIA
O colégio adota o sistema de dependência a partir do 6º ano, processo detalhado no regimento
escolar e na proposta pedagógica do Colégio. Tabela de preços para este serviço, na secretaria.
REVISÃO DE NOTAS para recuperação e exames finais
Após fechamento de notas, se você não considera justa a nota que recebeu em alguma disciplina, você
pode solicitar revisão de prova, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação das
notas. A revisão é requerida na secretaria do colégio, através de documento que pode ser elaborado
pelo responsável ou utilizando o requerimento padrão retirado na secretaria do colégio onde podem
ser detalhadas as dúvidas, justificando assim o seu pedido. Se mesmo após a revisão você ainda não
se considerar satisfeito, você pode recorrer ao Conselho Especial do PLANTE na 1º quinzena de
janeiro do ano subsequente. O conselho encaminhará a questão conforme análise do requerimento
emitindo posteriormente um parecer definitivo até o fevereiro/2018.
SISTEMA ANGLO DE ENSINO LEMA: AULA DADA AULA ESTUDADA, HOJE.
Para facilitar seu aprendizado, estude todos os dias. Não deixe para estudar na véspera da prova. O
aprendizado se realiza quando estudamos o conteúdo da aula no dia em que foi dada sendo assim
uma forma de fixar o conteúdo e descobrir as dúvidas. Utilize os plantões de dúvidas, os
professores estarão em horários pré-determinados na escola para solucionarem as dúvidas e auxiliar
o aluno no processo de aprendizado. Um estudo bem feito, acompanhado de um ensino de
qualidade hoje são as sementes para sua vaga na Universidade.
Estude pelo menos uma hora por dia, revendo a matéria dada, fazendo exercícios das aulas do dia.
Dicas: Leia atentamente sua apostila, grifando as ideias centrais, faça a tarefa de cada aula.
Em sala de aula, preste atenção às explicações do professor e peça elucidação das dúvidas. Faça
todas as anotações solicitadas pelo professor.
Após cada aula, em casa, leia o texto completo dado em classe, para ter uma noção geral e melhor
do assunto. Anote dúvidas e esclareça na aula seguinte ou no acompanhamento pedagógico, isso
faz com que você se mantenha com excelente aproveitamento ao final de cada bimestre.
"Não estude apenas para conseguir nota. Estude para aprender e os resultados virão
naturalmente".
LANCHE
O lanche na Educação Infantil e Fundamental I obedece a uma escala de responsabilidade organizada
pela coordenação e enviada pela agenda do aluno. O cumprimento rigoroso desta tabela é necessário
a todos os envolvidos nesta "missão". Diante de faltas o responsável pagará uma multa equivalente a
R$85,00 por lanche. No fundamental II e no Ensino Médio, o lanche é oferecido pela cantina escolar
que tem seu serviço terceirizado.
Para os que optarem pelo lanche individual, o responsável no ato da matrícula assinará um termo de
responsabilidade pelo ato e de dispensa da tabela de lanche. Diante de episódios que a escola tenha
que providenciar o lanche para evitar desconforto ao aluno o pai/responsável ficará ciente que a
escola cobrará uma taxa de lanche no valor de R$15,00( quinze reais) por dia.
ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR – COMPORTAMENTO
Princípio - o respeito: "Meu direito termina quando o do outro começa".
No PLANTE, a disciplina é encarada como um dos pilares de sustentação da boa convivência em
sociedade e essencial para o bom resultado acadêmico. Os atos de indisciplina são passíveis de
punição conforme procedimentos abaixo.
1º advertência verbal: O aluno é advertido verbalmente quanto à inadequação de seu procedimento;
2º advertência verbal registrada: O aluno será repreendido e a advertência registrada no livro de
ocorrências;
3º advertência escrita: O aluno receberá advertência por escrito e enviada cópia para casa. No dia
seguinte o responsável deverá comparecer a escola para orientações. A entrada do aluno neste dia
será condicionada a vinda do pai ou responsável;
4º suspensão de 01 a 03 dias: O aluno receberá de 01 a 03 dias de suspensão devidamente
registrada em seu prontuário, conforme a gravidade do caso;
5º Transferência compulsória: Após reincidência, diante de orientações e do acompanhamento
especial e conversa com os pais ou responsáveis, o aluno poderá ser convidado a se retirar desta
Unidade Escolar, por incompatibilidade pedagógica/disciplinar tendo sua transferência sumariamente emitida. Poderá ser suspenso o aluno que:

a) desacatar o professor e/ou qualquer funcionário da escola;
b) danificar o patrimônio da escola;
c) usar de agressão física ou verbal;
d) imitar a assinatura de seu responsável em documentos emitidos na agenda;
e) diante de práticas de bullyng e/ou cyber bullyng;
f) outras situações que a equipe diretiva julgar necessário.
Há procedimentos especiais na educação infantil e no fundamental I.
NOVAS TECNOLOGIAS
Vídeo/DVD: Será utilizado como recurso pedagógico conforme autorização do professor ou
coordenador, devendo ser planejado com antecedência.
Celular/MP3/Jogos eletrônicos: É proibido durante o horário de aula, o uso destes equipamentos e
quaisquer outros que não sejam inerentes às atividades escolares. A não observância desta norma
poderá levar a advertência formal e comunicação imediata aos pais que devem orientar seus filhos
ao uso correto destes eletrônicos. O registro com fotos ou gravações dentro do espaço escolar só
é permitido mediante autorização da direção desde que a ação tenha finalidade pedagógica.
O TRANSPORTE
Ainda não dispomos deste serviço.
As Bicicletas: Seu filho deverá trazer o cadeado e trancá-la no espaço destinado para este fim. Não
nos responsabilizamos por bicicletas que não estejam trancadas ou fora do local pré- determinado.
SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE ESCOLAR
Com o objetivo de garantir maior segurança e produtividade em nosso estabelecimento de ensino,
optamos pelo sistema de monitoramento interno com câmeras nas salas de aula, corredores,
biblioteca, sala de informática e portaria. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
O acesso ao mundo digital faz parte do nosso cotidiano e pode ser uma ferramenta importante para o
desenvolvimento educacional, principalmente com pesquisas, mas para isso devemos tê-la como
complemento e seu uso com acompanhamento especializado. Para isso mantemos um laboratório
com aproximadamente 20 computadores a disposição dos alunos que deverão utilizá-lo com
agendamento prévio ou acompanhado por seu professor. O agendamento deve ser feito com o
coordenador pedagógico. No agendamento você descreverá suas necessidades e expectativas.
HIGIENE PESSOAL
A- Educação Infantil e Ensino Fundamental I: Cada aluno será responsável e deverá trazer em sua
mochila diariamente uma frasqueira com seu Kit de higiene pessoal contendo: escova de dentes, creme
dental, álcool em gel, sabonete líquido e uma toalha de mão. Para alunos da educação infantil este
Kit deverá ser entregue a professora na 1ª semana de aula. A profª se responsabilizará pelo
acompanhamento e controle deste material e manterá os pais informados sobre a necessidade de
reposição.
B- Fundamental II e Ensino Médio: Caberá a cada família responsabilizar-se pelas orientações e
determinar procedimentos relacionados a este quesito com seu/sua filho(a).
EQUIPE PEDAGÓGICA
(Coordenador pedagógico + Coordenador de turno+SOE)
Deverá supervisionar e coordenar a prática pedagógica, acompanhando o trabalho desenvolvido
pelos professores. Tem também como missão realizar as reuniões de pais após fechamento de notas
fazendo uma devolutiva dos trabalhos realizados no período.
Esta equipe realiza um trabalho coletivo, integrando professores, direção, pais e colaboradores em
geral. Após a reunião pedagógica os pais poderão agendar encontros individuais com professores e
demais profissionais .
ACOMPANHAMENTO ESCOLAR
(Rendimento/Comportamento)
O SOE ( Serviço de
Orientação Educacional) é formada por fonoaudiólogo, psicólogo,
psicopedagogo e orientador educacional, se propõe a realizar um trabalho educacional dinâmico e
contínuo.
Estes profissionais realizam observações em sala de aula, conversas individuais com alunos e
professores, participam das reuniões periódicas, realizam encontros e orientações às famílias e fazem
encaminhamentos a especialistas. Enfim... a missão deste setor é garantir o desenvolvimento
máximo do aluno, levando-o ao conhecimento de si mesmo oferecendo- lhes assim elementos para
um ajustamento harmonioso ao meio escolar e social.
No Ensino Médio, este setor desenvolve projetos voltados para a orientação profissional com palestras,
teste vocacional, encontros individuais, etc.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Modalidade Educacional prevista em lei direcionada aos portadores de necessidades educativas
especiais. No PLANTE, os PNEES são atendidos em sala de aula regular e complementam seu
currículo com atividades especificas às suas necessidades, na sala de recurso. Eles são
acompanhados por um professor supervisionado pela equipe técnica: pedagogo, fonoaudiólogo e
psicólogo que além de acompanhar o aluno em seu processo educacional inclusivo também faz
orientações aos professores na intenção de capacitá-los para atuar nesta modalidade de ensino.
Realizamos a adaptação curricular e a avaliação diferenciada, garantindo aos PNEES, aqui
matriculados, a
progressão escolar. O PLANTE atende alunos PNEES até 14 anos por entender
que após esta idade os mesmos necessitam de trabalhos mais específicos e direcionados a terapia
ocupacional objetivando o máximo desenvolvimento se sua autonomia. Salvo casos especiais
avaliados pela equipe técnica da UNIDADE resultando em extensão de plano de estudo e desta idade
de atendimento.
REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
Acontece sempre ao final de cada período letivo, com fechamento de notas e entrega de resultados.
Neste momento especial há também uma devolutiva dos trabalhos realizados bem como sugestões e
orientações aos pais, conforme necessidades apresentadas pelos alunos, no período. Cabe a família
responsabilizar-se pelo comparecimento nestes encontros, cujas datas se encontram prevista em
calendário escolar anual. A FALTA DOS RESPONSÁVEIS NAS REUNIÕES devem ser
compensadas através de encontros individuais com a coordenação/direção/equipe multidisciplinar a
ser marcado pelo próprio responsável através da agenda escolar ou pelos e-mails
alza@colegioplante.com.br, coordenacao@colegioplante.com.br. A primeira reunião de pais se
dará no dia 26/02/016 para o Fundamental II e Ensino Médio, às 11 horas, para o Fundamental I às 17
horas e para a Educação Infantil às 17 horas, nestes encontros realizaremos as orientações gerais de
funcionamento. As demais reuniões estarão previstas no calendário escolar.
CONSELHO DE PAIS E PROFESSORES
O conselho de pais e mestres tem como objetivo partilhar experiências integrando família/escola. Ele
será um dos principais instrumentos avaliativos da Instituição Escolar. A partir destas reuniões
surgirão sugestões efetivas para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos no PLANTE. São
membros deste conselho: pais, professores, gestores e equipe multidisciplinar. As reuniões ordinárias
deste conselho acontecerão as 4ªs feiras imediatamente após a reunião de fechamento do bimestre
letivo de 10:30 às 12 h. ou de 19 às
21 horas. As inscrições de pais interessados em participar deste conselho serão realizadas na
secretaria do colégio até o dia 26/02/2016 na 1ª reunião de pais. Teremos, no máximo, 2 (dois) pais
por ano de escolaridade a fim de viabilizar as reuniões. Caso haja mais que dois pais por turma,
teremos uma eleição a fim de definirmos os representantes que devem permanecer no conselho por
um ano letivo. Os pais com participação efetiva podem se candidatar a reeleição.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Informamos que todos os pais/responsáveis devem fazer o preenchimento total de todos os campos
da primeira folha da agenda escolar (dados pessoais do aluno). As informações contidas nesta
página serão referência para nossa equipe diante de necessidades, inclusive diante de emergências
ligadas à saúde . Os telefones devem ser atualizados sempre visando garantir nossa efetiva
comunicação.
EMERGÊNCIAS
Em caso de emergência ligadas a área da saúde ocorridas em horário de aula, o colégio entra em
contato com a família imediatamente. Não conseguindo contato imediato e se necessário, solicita o
serviço de emergência do município e um representante da equipe escolar (professor/coordenador/diretor/especialista) acompanha o aluno até o Hospital Municipal, onde aguardará a chegada da
família. No Hospital acataremos as indicações da equipe de saúde até a família chegar. Orientações
especiais devem ser registradas junto à direção em formulário especifico. Os pais devem procurar a
direção no inicio do ano letivo ou no ato da matricula e preencher um formulário de saúde especifico.
CASOS OMISSOS
Os casos que se apresentarem no decorrer do ano letivo que não estiverem previstos neste
documento, no regimento escolar ou na proposta pedagógica, serão resolvidos pela equipe diretiva
em conjunto com os envolvidos no assunto.
COMUNICADOS À FAMÍLIA.

Os comunicados/informativos sobre procedimentos pedagógicos, projetos, informações gerais
aos pais e alunos estarão na agenda escolar a fim de garantir que a informação chegue até os pais de
maneira mais eficiente. A tabela de preços relacionados aos serviços prestados (declarações, 2ª via
de documentos entre outros) aplicadas para este ano de 2017 está afixada na sala da direção e na
secretaria escolar.
COMUNICAÇÃO DIRETA E EFETIVA
Para agilizar a resolução de problemas, esclarecer dúvidas ou receber orientações disponibilizamos os
seguintes e-mails:
adriano@colegioplante.com.br
alza@colegioplante.com.br
carlos@colegioplante.com.br
coordenacao@colegioplante.com.br
direçao@colegioplante.com.br
finaceiro@colegioplante.com.br
Invista no futuro de seu filho, dando sugestões e ajudando a construir conosco, uma proposta efetiva
de qualidade. Esta é nossa meta e você é nosso principal parceiro.
NOSSA PROPOSTA FAZ DIFERENÇA!!!!!!!
Excelente ano letivo a todos!!!
Alza Gama
Diretora Executiva

