Pais e Responsáveis:
Acreditamos que a existência de normas, regras e o respeito a elas são
fatores imprescindíveis para a educação individual e coletiva, pois
contribuem para uma convivência escolar saudável, produtiva e organizada,
necessária para a boa formação de nossos alunos.
Neste sentido, não podemos prescindir da efetiva colaboração e da
parceria família-escola para reforçar nosso cuidado com a segurança e
alguns procedimentos importantes para o bom funcionamento de toda
Escola.
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1. Horário de Atendimento na Secretaria:
feira: 7h30 às 18h30

2. Horários de aula:
Ensino Fundamental II - 6o ao 9o ano: 7h às 12h30 ou 13h20(manhã)
Ensino Fundamental II - 6o ao 9o ano: 13h às 19h20(tarde)
A tolerância de chegada será de 15 minutos. Após três atrasos, o aluno será
impedido de entrar e levará uma ocorrência escrita.
Após o horário de saída será dado uma tolerância de 15 minutos.
3. Aplicativo: CAPE
Boletim, ocorrências, circulares, documentos, comunicados e financeiro
4. Agenda:
É de uso obrigatório pelos alunos, pois é um dos instrumentos de
comunicação entre a escola e a família.
O responsável pode utilizá-la para agendar reuniões ou tirar dúvidas com
o(a) professor(a), a secretaria ou a direção.
Ressaltamos a importância de verificá-la diariamente e de assinar os
comunicados.
5. Livros extraclasse (semestral):
São solicitados conforme comunicado específico previamente enviado pela
Coordenação. Os livros de leitura extraclasse são de uso obrigatório.
6. Apostila (bimestral):
As apostilas começarão na semana de 17/02.

7. Telefone Celular:
Em cumprimento a lei no 132/2007, não será permitida o uso indevido do
mesmo em sala de aula, devendo permanecer desligado durante todo o
período de aula e colocado dentro do departamento de madeira que se
encontra em cada sala.
Caso haja o descumprimento desta norma, o(a) aluno(a) levará uma
advertência por escrito e se permanecer o mesmo poderá ser suspenso.
8. Uniformes:
O uso do uniforme completo é diário e obrigatório. O aluno sem o uniforme
completo não poderá assistir às aulas. Os pais serão comunicados e
deverão vir busca-los no Colégio.
Todos os uniformes deverão ser identificados (caneta para tecido com nome
e série do aluno).
Uniformes: camisa do colégio/calça jeans tradicional (azul marinho) /tênis
neutro/meia branca/casaco do colégio.
Obs.: Devido os dias muito quentes no nosso estado, será liberado o uso de
bermuda jeans apenas para os meninos e bermuda ciclista (altura do joelho),
cotton, lycra ou suplex preto para as meninas.
Uniforme de Ed. Física: camisa do colégio, short do colégio (meninos) e
bermuda ciclista (altura do joelho- meninas).
Nas aulas de Ed. Física não será permitido realizar as aulas com calça de
jeans ou bermuda de jeans. O aluno levará falta e a família será comunicada.
Blusões estampados ou coloridos não poderão ser usados em hipótese
alguma.
9. Equipe de apoio ao funcionamento:
O Colégio CAPE conta com inspetores (Rose/Marcos) no período da manhã e
tarde que auxiliam no controle da movimentação de alunos durante as aulas,
intervalos e saída.
10. Cantina:
Funciona todos os dias nos horários dos recreios.
O pagamento dos lanches é à vista e somente em dinheiro.
11. Recreio:
Ensino Fundamental II - 6o ao 9o ano: 9h30 às 10h (manhã)
Ensino Fundamental II - 6o ao 9o ano: 15h30 às 16h (tarde)
12. Respeito:
O(a) aluno(a) deve respeitar a direção, coordenação, professores e demais
funcionários, cumprindo, com atenção e educação, suas determinações.
Também deve tratar os colegas com dignidades, respeito e humildades.
Brigas, palavrões, gestos e apelidos depreciativos são atitudes consideradas
impróprias a qualquer ambiente e estão passíveis de:

 Advertência verbal
 Advertência por escrito
 Suspensão de 1 ou até 3 dias de acordo com a gravidade
13. Avaliação:
Será estruturada pelos seguintes critérios:
 Teste = 10 pontos (caso tenha tarefas diversificadas como: pesquisa,
seminário, trabalhos em grupo e individual, debate o teste ficará
valendo 8,0 e o trabalho 2,0. Fechando com 10 pontos).
 Prova = 8,0 + 1,5(tarefas) + 0,5 (avaliação comportamental) = 10
pontos.
14. 2a Chamada:
Será realizada em dia e horário pré-estabelecida pela Coordenação. O(a)
aluno(a) só terá direito a realiza-la, mediante a apresentação de um atestado
médico.
15. Recuperação Paralela:
Será realizada, a cada bimestre, uma recuperação paralela com os(as)
alunos(as) que não atingirem a média 7,0 (sete).
16. A Dependência:
Trabalho por bimestre.
17. Câmaras:
O Colégio CAPE conta com a presença de câmeras em suas dependências.
O NOSSO MODELO EDUCATIVO ESTÁ ASSENTADO NOS 5 PILARES DA
EDUCAÇÃO DA UNESCO: SER, FAZER, CONHECER, CONVIVER,
TRANSFORMAR.
SEJAM BEM VINDOS AO COLEGIO CAPE.
ATENCIOSAMENTE,
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO.

