ESCOLA URSA MAIOR
ORIENTAÇÕES PARA UM DESEMPENHO HARMÔNICO NA ESCOLA
ENSINO MÉDIO/2012
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O sinal que soa às 6h57min no período da manhã e 13h57min no período da tarde (4ª feira) indica
que os alunos devem dirigir-se às respectivas salas de aulas e aguardar, em sala, o professor.
A 1ª aula inicia-se às 7h no período da manhã e às 14h no período da tarde (4ª feira). Logo no
início, o professor procede à chamada, a que o aluno deve estar atento, a fim de receber presença.
Essa atenção é necessária também nos demais horários, pois, no início de cada aula, procede-se
uma chamada.
Entradas e saídas da escola, fora do horário normal, só serão permitidas com autorização de
um dos responsáveis e da Coordenação. Caso o aluno necessite sair por um imprevisto terá de se
dirigir à Coordenação.
O aluno que chegar atrasado para a 1ª aula será impedido de assistí-la, e na ocorrência do 5º
atraso, estará suspenso. Após o término do 1º intervalo ( 9:00 h ) o aluno que chegar atrasado
não poderá a assistir às aulas do dia.
Quando o professor solicitar a algum aluno que se retire de sua sala, o aluno deverá dirigir-se ao
Serviço de Orientação Educacional e explicar o motivo de sua retirada de sala.
O PROFESSOR É AUTORIDADE MÁXIMA EM SALA DE AULA.
Durante cada aula, atenha-se às atividades que estão sendo desenvolvidas por toda a turma. Não
leia matérias diferentes da disciplina daquela aula nem se disperse com outros materiais ou
procedimentos que não estejam relacionados à aula. Evite trazer para a escola materiais que não
façam parte do material escolar. O livro didático de cada disciplina é material obrigatório e deve
estar de posse do aluno quando solicitado pelo professor.
Procure estudar regularmente os conteúdos de todas as disciplinas e não apenas aqueles de que
gosta. Nunca deixe para estudar apenas às vésperas das avaliações. Sempre que sentir
necessidade de entender melhor o que o seu estudo individual não lhe possibilitou, procure o
professor. Evite deixar para procurá-lo muito próximo as avaliações.
Ficará a critério exclusivo do professor aceitar ou não trabalhos fora do prazo.
A prova é um documento que avalia e registra sua habilidade, competência, conhecimento, etc.
Então, no cabeçalho, é obrigatório aparecer: NOME COMPLETO LEGÍVEL, SÉRIE, TURMA,
NÚMERO e DATA.
Aparecem também orientações a serem seguidas: LEIA-AS ATENTAMENTE!
Todas as respostas às questões de testes e provas devem ser feitas a caneta de tinta azul ou preta.
Prova é documento. Questões respondidas à lápis não serão questionadas quanto a sua
correção.

11. Em dias de simulados e provas, se o professor/fiscal de prova constatar que o aluno se encontra
em atitude de cola e/ou portando qualquer material não explicitamente permitido, as provas
aplicadas terão nota zero, não tendo o aluno direito à prova substitutiva.
12. No caso de não comparecimento à prova, por motivos relevantes e devidamente comprovados, o
aluno terá direito a uma prova de segunda chamada, mediante pagamento de taxa.
Observações: Não há substitutivas de prova de segunda chamada.
13. Ao término do 1º Unidade Letiva, a escola realiza uma Reunião de Pais e Mestres.
14. O atendimento aos responsáveis é individual.
15. Outros horários de atendimentos com o Setor de Coordenação/Orientação Educacional/Psicologia
devem ser agendados via Secretaria.
16. O boletim refletindo o desempenho e freqüência do aluno é emitido e entregue bimestralmente.
17. O material de uso pessoal é de responsabilidade exclusiva do aluno.
18. Por questão de segurança, não é permitido participar das atividades de Educação Física com
brinco, relógio, pulseira, colar e afins. São de responsabilidade do aluno a retirada, a guarda e a

eventual recolocação do objeto.
19. O uniforme é de uso diário e obrigatório para entrada na Escola, sendo composto apenas de
camiseta, blusão da escola, e calças jeans. Não será permitido o uso de Boné e Sandália ( tipo
havaiana e crocks ) nas dependências da escola. O aluno que estiver sem o uniforme ou vestido
de modo inadequado não assistirá às aulas. Vale ressaltar que o responsável pelo aluno será
comunicado do fato. Nas aulas de Educação Física o uniforme será composto de:
- Camiseta da Escola
- Bermuda ( preta , azul ou branca )
- Calça Bailarina ( preta ou azul )
- Short de Educação Física
20. Solicitamos que as alunas evitem o uso de saias ou bermudas curtas.
21. Todo pagamento deve ser feito via Secretaria.
22. A Secretaria funciona das 8h às 17h.
23. Fumar nas dependências da escola é expressamente proibido.
24. Não é permitido ausentar-se da aula sem a permissão do professor.
25. Aparelhos celulares, pagers e similares devem ficar obrigatoriamente desligados durante as aulas.
São direitos do aluno:
1. Receber ensino de qualidade.
2. Ser respeitado por professores, colegas e funcionários.
3. Ter acesso a atividades culturais e esportivas que permitam a integração e a boa
sociabilidade.
4. Recorrer a Orientação Educacional/Psicologia/Coordenação sempre que se sentir lesado
nos seus direitos.
São deveres do aluno:
1. Estudar diariamente, cumprir as tarefas e realizar trabalhos propostos.
2. Respeitar os professores, os colegas de classe e os funcionários como a boa educação e
os princípios de cidadania determinam.
3. Cumprir horários e regras estabelecidas pela Escola.
4. Preservar o patrimônio escolar.
A Coordenação / Orientação Educacional.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaro que recebi e estou ciente das “ORIENTAÇÕES PARA UM DESEMPENHO
HARMÔNICO NA ESCOLA - ENSINO MÉDIO/2012”.

Nome do Aluno:____________________________________________________ Série: ____________

ATENÇÃO
A PARTIR DE 05 DE MARÇO DE 2012 NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA NA ESCOLA
DO(A) ALUNO(A) QUE NÃO ESTIVER VESTINDO O UNIFORME COMPLETO.

____________________________
Assinatura do Pai ou Responsável

Data: _____/____/_____

RENDIMENTO ESCOLAR
A aferição do aproveitamento escolar será procedida em quatro
Unidades Letivas consecutivas, onde serão atribuídos os seguintes pesos:
1º bimestre (1ª U.L.): peso 2.
2º bimestre (2ª U.L.): peso 2.
3º bimestre (3ª U.L.): peso 3.
4º bimestre (4ª U.L.): peso 3.
1. A distribuição dos pontos (Critério de Avaliação) ocorrerá da seguinte forma:
a) Verificação da Aprendizagem ( V.A. )............................................5,0 (cinco)
b) Prova Geral/Simulado (P.G.)..............................3,0 (três)
c) Atividades (A.T.)................................................2,0 (dois)
2. Ao término de cada Unidade Letiva o aluno que não atingir média terá oportunidade de realizar
provas de recuperação, sendo a nota de recuperação superior a da Unidade Letiva , esta será
automaticamente substituída. Exemplo:
1ª U.L. –

V.A.: 2,0

A.T.: 1,0

P.G.: 1,5

Média: 4,5

Prova de Recuperação: 4,0 - Nova Média: 6,5

3. É considerado aprovado o aluno que, ao final dos quatro bimestres, conseguir média final igual
ou superior a 5,0 em cada disciplina e possuir freqüência superior a 75% do total de aulas dadas.
4. O aluno que, ao final dos 4 bimestres, não possuir média igual ou superior a 5,0 em qualquer
disciplina estará em processo de recuperação.
5. É considerado retido o aluno que, ao final do processo Recuperação não atingir média igual ou
superior 5,0 em mais de duas disciplinas.
6. O aluno que não atingir média igual ou superior a 5,0 em até duas disciplinas, terá direito a cursar
o ano posterior desde que submeta-se às aulas de dependência.

Recuperação Final
O aluno, após a RECUPERAÇÃO FINAL, terá seu aproveitamento
Calculado por meio da seguinte fórmula:
MF (Média Final) + RF (Recuperação Final)
______________________________________________________ = MRF
2

Será aprovado o aluno que tiver MRF 5,0.

