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Queridos
NOVO ANO, NOVOS DESAFIOS.
A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas! (Ec. 3.1-11) Estamos iniciando mais um
ano letivo. Isso significa que as atividades de trabalho para todos estão recomeçando! Notas,
avaliações, reuniões e conselhos, projetos, feiras, etc. Tudo de novo! Na verdade, vem um ano
novo, vem mais uma etapa, vem novos desafios.
Estamos felizes por Deus nos permitir recomeçar e juntos procuraremos conduzir nossos
alunos na verdade.
A educação é à base de uma sociedade. Com ela, a sociedade se levanta e caminha
vitoriosa; sem ela, a sociedade emperra e entra em colapso.
Educar é mais do que simplesmente transmitir informação teórica ou formal ao aluno. Educar
é preparar para a vida. Educar é levar o aluno a ver a vida com os olhos da sabedoria. Educar é
colocar o aluno nos ombros dos gigantes para ter a visão do farol alto.

Não estaremos sozinhos nessa longa jornada, Deus nos acompanhará e com certeza nos
abençoará. Orgulhosos chegaremos ao final de mais uma etapa.
Colocando a esperança em Deus, tenhamos o propósito não somente no
desenvolvimento do ser humano, mas fazer que todo o potencial que existe na vida deles seja
para glorificar a Deus.
É com esse espírito e amor pela educação, que damos as boas vindas e um bom retorno a todos:
alunos, pais, professores e demais funcionários para que com alegria iniciemos nossas atividades.

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal,
para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver,”
II Timóteo - 3:16

Prof.ª Valdinéia Rodrigues Xavier
Diretora Pedagógica

Ano novo: visão nova!
Rev. Carlos Alberto Henrique
Capelão institucional do Instituto Presbiteriano Mackenzie.
“Elevo os olhos para os montes; de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu
e a terra”. (Salmo 121.1,2).
Como conceituar o momento pelo qual a sociedade vem passando? Como definir essa época de
expectação, de incertezas, de dúvidas, de corrupção sem precedentes? O mundo de hoje é muito
complicado e as possibilidades de definições são várias, pois a sociedade possui muitas informações e é
formada por diferenças culturais tremendas. Um cenário onde muitos podem dar as suas próprias
definições e podem chegar às suas próprias conclusões.
Como reagir diante de tanta violência, de tantos profetas do caos, de uma mídia que bombardeia as
mentes com informações das mais estranhas às mais grotescas possíveis? Vivemos num mundo de
tantas desesperanças, de competitividade acirrada e desonesta. Será que ainda há esperança? Se há,
“De onde nos virá o socorro?”.
Para que se possa responder a essa questão, precisamos saber o que queremos da nossa vida, para
onde estamos caminhando em nossa existência e qual é a visão que temos deste mundo, pois nossa
cosmovisão dará respostas diferentes à pergunta proposta.
E. Paul Hovey disse: “O mundo de um cego é definido pelos limites de seu tato; o mundo de um homem
ignorante, pelos limites de seu conhecimento; o mundo de um grande homem é definido por sua visão”.
Por isso, precisamos saber a maneira como queremos definir o mundo e, se nos decidimos a interpretá-lo
a partir da nossa visão, que ela seja grande, clara, ética e fundamentada em valores sólidos e insolúveis,
que seja fundamentada nos valores da Palavra de Deus.
Katherine Logan afirmou: “Uma visão prediz o que pode acontecer. É um convite para fazer alguma coisa.
Quando concebemos mentalmente uma imagem, vamos de uma conquista para outra, usando as coisas à
nossa volta como trampolins para alcançar aquilo que é mais alto, melhor e que traz satisfação. Tornamonos, assim, possuidores de valores não palpáveis, mas eternos”.
A pergunta que fizemos já foi feita há mais de dois mil anos e, também, já foi respondida. A resposta dada
é relativa à visão que o questionador tinha do mundo da sua época. O texto mais completo diz: “Elevo os
olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra”.
Percebemos que a visão do salmista estava focada em algo bem superior aos valores terrenos e
materiais. Ele olhava para além das mais altas montanhas, para buscar uma resposta que não estivesse
alicerçada em seus próprios valores, mas nos valores eternos. Por isso, ele responde que o seu socorro
viria do Senhor.
Hoje muitos buscam socorro nas drogas, nos vícios, nos prazeres físicos transitórios e temporais, na
rebeldia, nas fugas e, às vezes, no próprio extermínio de si mesmo. Onde nós buscamos o socorro para a
nossa vida nesse tempo de tantas incertezas? Onde você está buscando socorro para a sua vida? A sua
resposta dependerá da visão que você tem da sua vida e da sua existência neste mundo. Será de acordo
com a sua visão que virá a sua resposta, quer seja ela verbalizada ou não.
Que, ao iniciarmos mais um ano, revejamos nossos pressupostos, nossos valores éticos e morais, nossas
crenças... Quem sabe não seja o momento oportuno para uma mudança de paradigmas? Quem sabe não
é este o tempo propício para assumirmos uma cosmovisão cristã, bíblica, firmada nos ensinos de Cristo?
Pense nisso!

Visão / Missão / Valores E Princípios Do Colégio
Visão:
Ser reconhecida pela sociedade como instituição confessional presbiteriana, filantrópica
e de perfil comunitário, que se dedica a ciências divinas e humanas; caracterizando-se
pela busca continua da excelência em ensino, pesquisa e extensão; primando pela
formação integral do ser humano, em ambiente de fé cristã reformada.
Missão:
Educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania,
contribuindo para o desenvolvimento do ser e da sociedade, por meio de ensino,
pesquisa e extensão, e de atividades culturais, esportivas, sociais e espirituais, em
ambiente de fé cristã reformada.

Valores e Princípios:
•

Na conduta pessoal: dignidade, caráter, integridade.

•

No relacionamento interpessoal: lealdade, respeito mútuo, compreensão,
honestidade e humildade.

•

No exercício da atividade profissional: ética, competência, criatividade, iniciativa,
disciplina, dedicação e disposição para o trabalho voluntário.

•

No processo de decisão: busca de consenso, justiça e verdade, igualdade de
oportunidades, eficiência e eficácia.

•

No processo de relacionamento: cooperação, espírito de equipe, profissionalismo
e comunicação adequada.

•

E sempre, em todas as circunstâncias, "o Amor, que é o vinculo da perfeição".

Organograma
CORPO DIRETIVO – ADMINISTRATIVO – EDUCACIONAL - PEDAGÓGICO - TÉCNICO
•

DIRETOR GERAL:
o

•

Grace Cecilia Mettitier Morales Sanches

DIRETOR PEDAGÓGICO:
o

Valdinéia Rodrigues Xavier

•

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: Xenia Maria Oliveti Santos

•

CAPELANIA:

•

DEPTO FINANCEIRO:
o

•

•

SECRETARIA:
o

Eliete Pereira da Silva Matos

o

Lais Antunes de Lima Casemiro

SISTEMA INFORMATIZADO:
o

•

•

Marilene Brusetti

Mariana Xavier Tirado

GESTÃO DE ALUNOS
o

Ana Estela Galhardo Comelli Souza

o

Josiane Pereira Pacheco

o

Simone de Fátima Patrão

o

Cíntia Tokumori David

DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS:
o

Virginia Corrêa

o

Telma Cristina Baião

Organograma – Estrutura e Funcionamento do Colégio
ESTRUTURA TÉCNICO-PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA:
Direção Geral
Responsável pelas diretrizes gerais de planejamento e organização da escola, bem como pela
convivência harmoniosa entre todas as unidades da Educação Básica.
Direção Pedagógica
Tem a responsabilidade pelo bom andamento do colégio, acompanhando e orientando o
trabalho de professores e funcionários e propondo alternativas de solução para problemas de
natureza pedagógica, administrativa e disciplinar.
Orientação Pedagógica
Acompanha e orienta o trabalho do corpo docente, coordena e participa da elaboração do plano
de ensino; organiza e coordena as reuniões de HTPE; promove a análise crítica dos textos
didáticos e a elaboração de materiais adequados à filosofia da escola; analisa os instrumentos
de avaliação e organiza o processo de aprendizagem.
Orientação Educacional
Proporciona e estimula o estreitamento do vínculo entre os alunos e todos os envolvidos no
processo educacional (família, professores, funcionários, equipe técnico-pedagógica). Tem como
objetivo tornar sempre mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem.
DEPARTAMENTOS COMPLEMENTARES:
Capelania
Zela pela manutenção da paz e do espírito cristão da escola. Presta assistência espiritual,
oferece oportunidade de desenvolvimento e aplicação dos valores e princípios ético-cristãos e
supervisiona a área de Ensino Religioso e Ética, Filosofia e Sociologia.
Biblioteca
Com acervo de mais de 2.000 volumes, destina-se ao uso exclusivo de alunos, professores e
funcionários.
O empréstimo permitido é de 01 livro e 01 revista.
Horário de atendimento: das 9h às 17h.
Laboratórios e Salas-Ambiente
Sala ambiente de música, arte, laboratório de ciências e de informática que visam ao
aperfeiçoamento técnico-científico dos alunos.
Site do Colégio
O site do Colégio (www.colegiomack.com.br) é um canal permanente de comunicação com os
pais, alunos, e professores. Auxilia alunos e familiares no acompanhamento escolar e é também
um veículo de divulgação dos assuntos relacionados à vida acadêmica.

Organograma – Cronograma Geral do Ano Letivo
1ª Etapa: De 26/01 a 30/04
Provas Mensais: De 14/03 a 18/03
Provas Substitutivas: De 23/03 a 24/03
Simulado: Dia 29/04
Provas Unificadas: De 14/04 a 20/04
Provas Substitutivas: De 25/04 a 26/04
Período de Recuperação: De 27/04 a 28/04
2ª Etapa: de 02/05 a 31/08
Provas Mensais: De 20/06 a 24/06
Provas Substitutivas: De 27/06 a 28/06
Simulado 02/09
Provas Unificadas 22/08 a 26/08
Provas Substitutivas 29/08 a 30/08
Período de Recuperação: De 31/08 a 01/09
3ª Etapa: De 01/09 a 21/12
Provas Mensais: De 24/10 a 28/10
Provas Substitutivas: De 30/10 a 01/11
Simulado: Dia 30/11
Provas Unificadas: De 21/11 a 25/11
Provas Substitutivas De 28/11 a 29/11

Recuperação Final: De 12 a 16/12/2015
Obs.: Poderá haver alguma alteração nas datas das avaliações, que serão avisadas com
antecedência. As avaliações de recuperação da 1ª e 2ª etapa serão agendadas posteriormente.

Atividades Extras Curriculares:
Plantão de Dúvidas: Atividade oferecida com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito dos
conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental II.
No Ensino Médio contemplarão as disciplinas em que houver maior necessidade no decorrer das
etapas.
Estudos do Meio/Viagem Cultural: São previsto no planejamento pedagógico de cada ano/série
com o objetivo de proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar e aprofundar, em outros
ambientes, os conceitos aprendidos na escola.

Datas Especiais: Celebrações, Eventos, Festividades, Reuniões:
Muitos eventos e datas especiais fazem parte do nosso calendário anual, entre os quais
destacamos:

Celebrações:
Ao longo do ano, teremos algumas oportunidades de agradecer a Deus e Celebrar a Vida,
especialmente, em alguns momentos: Celebração pelo término do Ano Letivo, Celebração de
Gratidão pelo Aniversário do Colégio, Celebração de Páscoa, Celebração de Ação de Graça.

Mostra do conhecimento:
Exposição e apresentação de trabalhos realizados durante o ano escolar.

Solenidades de Formatura:
O aluno que estiver em processo recuperação final poderá optar por participar da solenidade de
formatura, ciente de que se trata apenas de um evento social que não interfere nos resultados do
desempenho ao final do processo de recuperação. Em outros termos participar da formatura não
significa promoção automática.

Integração Pais e Filhos:
Reconhecendo a importância da família no contexto social e escolar, promovemos essa atividade
que tem como objetivo aumentar a integração entre os membros da família e entre a família e o
colégio.

Ação Voluntária:
Por meio de ações sociais solidárias, os alunos são incentivados a vivenciarem o respeito e amor
ao próximo.

Reunião dos Professores com os Pais:
Avaliação do desempenho do aluno durante a etapa, com o objetivo de propor alternativas de
intervenção.
Horário das Aulas:
No final deste programa você encontrará a tabela com os horários das aulas.
Obs.: As aulas têm duração de 50 minutos. Somente na 1ª aula do período, o aluno tem cinco
minutos de tolerância para entrar após o sinal, devendo ficar com presença. Após esse horário, o
aluno deve aguardar o sinal da 2ª aula. Não é permitida a entrada após a 2ª aula, a não ser em
casos excepcionais, a critério da Coordenação.
Educação Física: a presença nas aulas de Educação Física é obrigatória aos alunos. O aluno
dispensado da prática de Educação Física por motivos médicos deverá se apresentar ao
professor, responder a chamada e permanecer até o término da aula. Somente ao aluno
impossibilitado de se locomover será facultado permanecer na sala de aula. As questões
relacionadas às dispensas deverão ser tratadas junto a Coordenação.

ATENDIMENTO AOS PAIS:
Atendimentos Particulares:
Os pais poderão agendar um horário com os Coordenadores por telefone.
O agendamento com professores, quando indispensável será através dos Coordenadores.

Reuniões de Pais:
A reunião de pais e professores sobre o desempenho escolar do aluno faz parte do nosso
calendário anual e ocorrem ao final da 1ª, 2ª e 3ª etapas. Os pais podem ser convidados ou
convocados a participarem dessas reuniões.

PROPOSTA PEDAGÓGICA DO COLÉGIO:
A Proposta Pedagógica do Colégio Presbiteriano de Tatuí visa oferecer um ensino fundamentado
nos princípios da Palavra de Deus para assegurar ao educando uma formação e desenvolvimento
integral nos aspectos físico, intelectual, emocional, espiritual, social e moral, prepará-lo para sua
vocação e para cumprir o propósito de sua existência, levando em conta a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e Deliberação 01/99 do
conselho estadual de Educação de São Paulo.
Avaliação:
A avaliação do processo ensino-aprendizagem será contínua e cumulativa, permitindo uma
análise do processo quanto aos avanços, dificuldades e possibilidades do educando.
De forma qualitativa- deve desafiar o aluno a usar o pensamento crítico para examinar o mundo
em que vivemos sob o prisma da Palavra de Deus e levá-lo a aprender para o resto da vida.
De forma quantitativa - uso de instrumentos diversificados, realizados individualmente ou em
grupos, de forma que o professor possa avaliar o aprendizado e determinar quaisquer mudanças
necessárias no método de ensino.
Currículo: prevê trabalhar as diferentes áreas do conhecimento que contemplem uma formação
plena aos alunos, que diz respeito aos conhecimentos clássicos e à realidade social e politica,
fundamentados nos valores cristãos, promovendo o pensamento criativo o interesse dos alunos.
Propõe o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício da cidadania e enfatiza a
formação geral para que o aluno, ao terminar a educação básica, possa continuar estudando e/ou
entrar para o mercado de trabalho Ao aprender, espera-se que os alunos saibam o porquê de
cada conteúdo, coloquem em prática o aprendizado e o valorizem.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Sistema de avaliação:
No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a verificação do rendimento escolar é contínua,
considerando os aspectos qualitativos e os quantitativos, registrados em três etapas de avaliação,
apuradas por meio de notas resultantes de diversas avaliações. Um dos instrumentos para
aferição do rendimento escolar é a prova que constará no calendário detalhado de cada
segmento. Média para promoção 7,0.
Obs.: A nota da etapa para os alunos dispensados, por ordem médica, da prática de Educação
Física será composta somente pelas avaliações conceituais.
Ensino Fundamental II:
*prova intermediária - avalia os conteúdos da etapa, ministrado até o momento.
*prova unificada - avalia os conteúdos, ministrado até o momento e tem caráter cumulativo.
*atividades - desenvolvidas no decorrer da etapa.
Ensino Médio:
*prova intermediária - avalia os conteúdos da etapa, ministrado até o momento.
*prova unificada - avalia os conteúdos, ministrado até o momento e tem caráter cumulativo.
*atividades - desenvolvidas no decorrer da etapa.
*Serão aplicados Simulados em cada etapa
Obs.:
A- As disciplinas de Artes, Educação Física, Filosofia, Sociologia Ensino Religioso e Ético e
OPEE utilizarão outras formas de avaliação;
B- No Ensino Médio não haverá aula nos dias de prova;
C- As informações sobre a aplicação das provas serão divulgadas em comunicado
específico.
D- Os alunos serão liberados somente depois de decorrida cinquenta minutos do início da
prova.

Simulado:
*O aluno participará do simulado mediante inscrição prévia que deverá ser efetuada na secretaria
do Colégio, de acordo com edital divulgado previamente.
*O simulado é composto por questão objetiva e uma redação.
*O aluno participante do simulado receberá uma bonificação na nota de todas as disciplinas,
dependendo do seu desempenho.
Vista e Revisão de Provas:
A revisão de avaliação, em caso de dúvida, pode ocorrer por iniciativa do aluno ou de seu
responsável. O pedido de revisão deve ser feito por meio de requerimento dirigido ao diretor
pedagógico, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da divulgação do resultado
da avaliação.
A revisão será feita por uma Comissão Examinadora, especialmente designada pelo diretor
pedagógico, não cabendo recurso de sua decisão.
Prova Substitutiva:
O aluno que perder alguma atividade avaliativa poderá realizá-la no dia agendado para a prova
substitutiva. Após essa data, não haverá outra oportunidade, ou seja, não existe substitutiva da
substitutiva.
*Não haverá prova substitutiva para os Simulados;
*Não haverá provas substitutivas para as provas de recuperação.
*Os dias e horário das provas substitutivas constarão no calendário anual;
*As provas substitutivas ocorrerão em período contrário ao que aluno estuda;
*Em cada etapa, o aluno poderá requerer apenas UMA avaliação substitutiva por disciplina.

SISTEMA DE PROMOÇÃO
SISTEMA DE PROMOÇÃO:
Ficha de Avaliação Periódica-FIAP
Avaliação do aluno com baixo desempenho escolar na etapa, preenchida pelos professores e
encaminhada ao responsável.
Ficha de Avaliação Contínua-FAC
Avaliação Contínua e cumulativa do desempenho escolar do aluno, preenchido pelos professores.
Corresponde a terceira nota de cada etapa.
Ponderação de Médias das Etapas
Na verificação do rendimento do aluno, em cada etapa, deve-se considerar a médica obtida, que
varia de 0 a 10, e a pontuação apurada a partir das seguintes ponderações:
1ª Etapa - Peso 02

2ª Etapa Peso 03

3ª Etapa Peso 04

É considerado promovido o aluno que, após o termino das três etapas de Avaliação escolar,
obtiver resultado final igual ou superior a 7,0 (sete) em todos os componentes curriculares a partir
da seguinte forma:
Média da 1ª etapa + Média da 2ª Etapa + Média da 3ª
09
A média final para aprovação direta do aluno (sem recuperação) é 7,0 (sete).

PROMOÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR:
*A promoção do aluno, independentemente do aproveitamento, está condicionada à frequência
de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária anual do curso.

*Após a apuração da assiduidade nas três etapas, o aluno com frequência inferior a 75% e igual
ou superior a 60% na disciplina, desde que tenha obtido 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência global do curso, está sujeito à realização da Recuperação Final, independentemente
dele ter nota superior à média nas três etapas.
*Em caso de doenças, os pais ou responsáveis deverão comunicar a Secretaria do colégio, no
prazo de 24horas, para que sejam tomadas as providências necessárias.
*Não há abono de faltas. Não ha dispensa de disciplina da grade curricular.
*Não será computado aproveitamento ou frequência o período de ausência por qualquer motivo,
incluídos cursos e treinamentos feitos fora da Escola no período letivo, exceto os previstos no
decreto 1044/69 sobre doenças e Lei 9615/98 - sobre esporte.
Retenção
*O aluno com média final inferior a 3,5 (três e meio) será considerado retido no respectivo
componente curricular e, consequentemente, na série/ano.
*O aluno com média igual ou superior a 3,5 (três e meio) em até cinco disciplinas, tem direito à
recuperação final.
Recuperação:
Recuperação da 1ª e 2ª etapas
Haverá recuperação de conteúdos e notas após o término da 1ª e 2ª etapas de avaliação,
conforme as orientações a seguir:
*Serão oferecidas somente para os alunos com média inferior a 7,0 (sete).
*Serão realizadas em formas de aulas e/ou orientação de estudos e/ou avaliação.
*Será mantida a nota da etapa caso o aluno tenha nota maior do que sua média após a realização
da prova de recuperação.

FORMULA PARA CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DA 1ª E 2ª ETAPAS
Média da Etapa a Recuperar + Média da Recuperação
2
Recuperação Final
*A recuperação final é um processo que visa suprir conteúdos básicos não adquiridos pelos
alunos, aferidos até a última etapa de avaliação.
*Será realizada em dezembro.
*Terá direito à recuperação final o aluno com média igual ou superior a 3,5 (três e meio) em até
cinco disciplinas.

FÓRMULA PARA CALCULAR MÉDIA NECESSÁRIA PARA A RECUPERAÇÃO
(70-(MA x 5))
5
FÓRMULA PARA CÁLCULO DA MÉDIA ANUAL APÓS A RECUPERAÇÃO FINAL
(Média Anual + Recuperação final
2
Conselho de Classe

O Conselho de Classe atua durante todas as etapas identificando os alunos com aproveitamento
insuficiente e propondo medidas visando à melhoria do desempenho escolar.
Encerrada a 3ª etapa, o aluno que obtiver média final abaixo de 7,0 (sete) será submetido ao
Conselho de Classe, que decidirá pela promoção, encaminhamento à Recuperação Final ou
retenção do aluno.
Após a recuperação Final, o Conselho de Classe decidirá pela promoção ou retenção do aluno
que não atingiu a média exigida pelo colégio.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Horário das Aulas

PERIODO DA MANHÃ - Entrada e Saída - Rua Domingos Santos Filho.
o

Ensino Fund. II das 7h. as 12h.20min.

o

Ensino Médio 1º e 2º ano das 7h. as 12h.20min.

o

Ensino Médio 3º ano das 7h. as 13h.10min.

PERIODO DA MANHÃ - Entrada e Saída – Rua Joaquim Moreira.
o

Educação Infantil das 7h.40m as 12h.20mim.

o

Ensino Fund. I das 7h.40m as 12h.20mim.

PERIODO DA TARDE - Entrada e Saída - Rua Domingos Santos Filho.
o

Ensino Fund. I do 2º ao 5º ano das 13h às 17h.50mim.

PERIODO DA TARDE - Entrada e Saída – Rua Joaquim Moreira.
o

Educação Infantil e 1º Ano das 13h às 17h.40mim.

Obs.: As aulas do Ensino Médio e do Ensino Fundamental II têm duração de 50 minutos. Somente
na 1ª aula do período, o aluno tem cinco minutos de tolerância para entrar após o sinal, devendo
ficar com presença. Após esse horário, o aluno deve aguardar o sinal da 2ª aula. Não é permitida
a entrada após a 2ª aula, a não ser em casos excepcionais, a critério da Coordenação.
No caso da Educação Infantil haverá de tolerância de até 20 minutos de espera após o
encerramento das aulas. Depois desse período acarretará encargos financeiros pela espera. Em
caso de Emergência ligar para o Colégio, comunicando a Direção.

3- Autorização De Saída:
Os alunos que anteciparem, por iniciativa própria, o término do período letivo ou saírem das
dependências da escola durante as aulas, sem autorização, estarão sujeitos a penas disciplinares.
Solicitamos que, ao término das atividades oficiais do Colégio o aluno vá para casa, evitando
permanecer nas imediações do colégio, sujeito às situações inconvenientes que comprometem
sua integridade física e moral. As saídas antecipadas dos alunos ocorrerão mediante

solicitação escrita dos responsáveis, informando motivo e horário da saída, respeitando os
horários de início e final de aula. A solicitação deverá ser entregue na coordenação Pedagógica
no início do período.
No horário especificado para a saída, o aluno deverá dirigir-se à secretaria e retirar autorização
de saída do Colégio, que é dada pelo Diretor/Coordenador.
Obs.: NÃO SERÃO ATENDIDOS PEDIDOS TELEFÔNICOS.

Educação Física:
A presença nas aulas de Educação Física é obrigatória aos alunos. O aluno dispensado da prática
de Educação Física por motivos médicos deverá se apresentar ao professor, responder a
chamada e permanecer até o término da aula. Somente ao aluno impossibilitado de se locomover
será facultado permanecer na sala de aula. As questões relacionadas às dispensas deverão ser
tratadas junto a Coordenação.
o

Atestado de aptidão.
Para a prática da Educação Física e Desportos durante o ano letivo, os alunos deverão entregar,
até o dia 29 de fevereiro, na Secretaria do Colégio o atestado médico de aptidão emitido por seu
médico. Após esta data, caso não entregue o atestado de aptidão, o aluno estará impedido de
frequentar as aulas de Educação Física, assumindo suas faltas.

o

Atestados de inaptidão (temporária ou anual).
A frequência dos alunos dispensados por ordem médica será obrigatória em todas as aulas de
Educação Física para o desenvolvimento de atividades paralelas, trabalhos teóricos e pesquisas
relacionadas à área.
Os atestados de inaptidão deverão ser entregues na Secretaria do Colégio.

.
ATENDIMENTO AOS PAIS:
Atendimentos Particulares:
Os pais poderão agendar um horário com o Orientador e / ou Coordenador por telefone.
O agendamento com professores, quando indispensável através do Orientador Educacional.
Reuniões de Pais:
A reunião de pais e professores sobre o desempenho escolar do aluno faz parte do nosso
calendário anual e ocorrem ao final da 1ª, 2ª e 3ª etapas. Os pais podem ser convidados ou
convocados a participarem dessas reuniões.
Faltas:
Para o bom andamento das aulas faltar somente em caso de doença, se possível comprovadas
com atestado médico. A presença do aluno é imprescindível para o seu aprendizado.
Atestado Médico:
Afastamento por doenças infectocontagiosas: assim que eventual moléstia seja detectada, cabe
aos pais comunicar a Escola imediatamente, apresentando o Atestado Médico (Dec. Lei 1044/69).
O aluno afastado só poderá retornar às aulas mediante um atestado de aptidão.
Agenda:
A agenda é parte do material escolar e essencial para a organização pessoal do aluno. É
obrigatória para os alunos da educação infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. Solicita-se aos
pais que leiam, diariamente, todos os comunicados e circulares enviados pela escola. Deverá ser
verificada todos os dias.

Objeto Perdidos: O Colégio não se responsabiliza pelo desaparecimento de objetos de valor tais
como:
Joias, telefones celulares, máquinas fotográficas, equipamentos eletrônicos, materiais escolares e
outros.
Recomendamos aos alunos não portarem objetos que não façam parte do seu material escolar.
Todo material escolar e uniforme deve ser personalizado.

Patrimônio e Danos Materiais: O Colégio Presbiteriano de Tatuí preocupa-se em oferecer um
ambiente condizente com a sua proposta pedagógica.
Cabe a cada integrante do Colégio cuidar desse espaço e conservá-lo.
O ambiente escolar é um espaço de estudo, trabalhos e atividades sendo assim, objetos não
condizentes com o ambiente escolar como: mp3player, celular, máquina fotográfica, jogos
eletrônicos, baralhos etc.
Quando usados em sala de aula, serão recolhidos pelo Coordenador e serão devolvidos somente
ao pai ou responsável.
Não será permitido gravar ou tirar fotos sem a autorização da direção do colégio.
O colégio não se responsabiliza por objetos perdidos ou esquecidos em suas dependências nem
os indeniza. Cabe ao aluno identificar seus pertences e deles cuidar.
Danificar as instalações, mobiliários ou equipamentos escolares acarretará sanções disciplinares e
ressarcimento de valores.
Celular:

De acordo com a Lei 12730/07 é proibido o uso de celular (professores/alunos) nas
escolas do estado de São Paulo.
Material Escolar:
Todo aluno é responsável pelo seu material escolar. Orientamos que as mochilas não sejam
deixadas no pátio ou em qualquer outra dependência da escola.
O aluno deverá estar com todo o material necessário para o dia antes do início da 1ª aula.
Trazer o material que foi solicitado é importante para que as aulas sejam trabalhadas com
sucesso.
Tarefa de Casa:
A lição de casa é necessária para fixação dos conteúdos estudados, para desenvolver a
autonomia, responsabilidade, perseverança e autoconfiança da criança e do adolescente.
A realização dessa atividade e a pontualidade na entrega de trabalhos escolares serão passíveis
de avaliação.
A lição de casa será divulgada no site.
Essa atividade será corrigida pelo professor.
Uniforme:
O uso do uniforme é obrigatório, não sendo permitida a entrada na escola sem ele. Compõem o
uniforme: blusão, camiseta, calça, bermuda com a logomarca do colégio e tênis. Não é permitido o
uso de uniforme alterado, desbotado, rasgado, cortado ou que não estejam adequados ao
ambiente escolar, e o uso de sandália e chinelo. Em casos que exijam o uso de chinelos ou
sandálias (pés machucados), o aluno deve apresentar recomendação escrita do médico ou
responsável. Mesmo durante o inverno, o uso do uniforme deve ser preservado. Para os dias frios,
existe o agasalho adequado que compõe o uniforme cujo uso também é obrigatório. Os alunos do
ensino médio também deverão usar o uniforme completo. Haverá uma tolerância até 10/03 para
os alunos ingressantes esse ano. Aproveitamos para pedir uma atenção especial no sentido de
identificarem os uniformes, colocando o nome do aluno (a). Não nos responsabilizamos pelos
extravios, quando não há identificação.
Festa de Aniversário:
O Aniversário poderá ser comemorado no Colégio, objetivando compartilhar essa data significativa
com os colegas, educadores e demais funcionários.
As datas deverão ser agendadas na Secretaria do Colégio.
Serão realizados sempre as sextas-feiras a partir das 17h na própria sala de aula.

SECRETARIA: Horário de atendimento da secretaria: Das 7h às 18h.
•

Canais de Comunicação:

o

DIREÇÃO / SECRETARIA - 3251.9645 / 3259.6577.

o

Site: www.colegiomack.com.br
Email:macktatui01@gmail.com

o

OBS: O colégio não fornece números de telefones, endereços e e-mail de professores,
alunos, familiares e funcionários. A participação e a presença da família no colégio, mais
do que circulares, comunicados ou qualquer outro canal de comunicação, é fundamental.

“ENSINA A CRIANÇA NO CAMINHO QUE DEVE ANDAR E QUANDO FOR GRANDE NÃO SE
DESVIARÁ DELE”
BIBLÍA SAGRADA

