MANUAL DO ALUNO
ENSINO FUNDAMENTAL II - 2020

Aqui a gente exercita a alegria de conviver
para uma caminhada de sucesso!
Querido aluno,
Seja muito bem-vindo ao ano letivo de 2020! É uma grande alegria ter você no nosso time de alunos Einstein. Juntos, vamos construir um ano que será lembrado para sempre!
Nós estamos muito empenhados em garantir que você tenha um ano escolar brilhante, de resultados acadêmicos excepcionais e de convivência maravilhosa com os professores, colegas e toda a equipe.
Este é o seu manual. Leia-o com atenção juntamente com seus pais e use-o como referência para
solucionar dúvidas de processos.
Um grande abraço. Conte sempre conosco!
Equipe do Colégio Einstein

Aluno(a): _______________________________________________________________________
Série: ________________

COLÉGIO EINSTEIN Av. T-15, 150, Setor Bueno, Goiânia – GO (62) 3274 – 3176
98295 – 0114 contato@einsteingoiania.com www.portaleinstein.com.br

COLÉGIO EINSTEIN 2020
50 ANOS
Em 2020, o Colégio Einstein celebra 50 anos. Nossa história hoje se soma à história de muitas famílias goianas. Temos o privilégio de nos alegrar com um vasto número de profissionais que construíram seus alicerces
educacionais aqui e que hoje trabalham para que nosso estado cresça e nossa cidade seja um lugar melhor para
todos.
Somos uma escola sólida, experiente e visionária. Acreditamos que o aluno desta geração deve estar imerso em um ambiente desafiador, instigante, tecnológico e acolhedor.
Também, valorizamos a história de vida de cada um, recebemos as famílias com atenção e zelo e sempre
lutamos para garantir que todos os alunos recebam mais do que o melhor ensino, mas o carinho, consideração e
afeto dos professores e equipe, porque, no Einstein, a alegria é parte de nossa missão.
Nossos valores primordiais são: o respeito para com todos, alunos, pais, professores e toda a comunidade
escolar; o espírito de busca pelo conhecimento e a sede de aprender; a disciplina e a seriedade para com os objetivos; a postura responsável no ambiente escolar.
Somos parceiros dos alunos e das famílias! Em 2020, escreveremos uma história de muitas conquistas.
Muito obrigado por estarem conosco!
Conservar princípios éticos, morais e de boa conduta.
Acolher as pessoas como indivíduos únicos, suas histórias de vida e sentimentos.
Inovar práticas pedagógicas e habilidades da 3ª década do século 21.
Ser feliz durante toda a experiência de ser Einstein!

I – DE COMO SER UM ALUNO DE SUCESSO!
Você gostaria de ser um aluno melhor em 2020? Temos a certeza de que você deseja aprender mais, ter
uma performance de excelência e resultados acima da média. Para isso, nossa equipe trabalha arduamente para
preparar o que há de melhor na educação para você. Só que você precisa fazer a sua parte. Disciplina para estudar e cumprir os deveres e participação ativa nas aulas são condutas preciosas para explorar todo o seu potencial.
É tempo de saber deixar o celular de lado e de ter foco naquilo que se quer conquistar. O celular sempre
vai ser mais atrativo e, quando você percebe, já se passaram duas, três horas no instagram, joguinhos e whatapp.
Suas conquistas escolares são a parte mais importante da adolescência. Toda a escolarização básica (Ensino Fundamental e Médio) depende de sua postura e disciplina. Quando se prioriza as responsabilidades, você
encontra o equilíbrio e sempre sobra tempo para se divertir, estar com os amigos, ver TV e jogar vídeo game.
Em 2020, a disciplina deve ser parte da sua vida. Você nunca se arrependerá de fazer esta escolha de excelência.
1. Organize seu ambiente de estudos
O local onde você estuda deve ser arejado e com boa iluminação. Sua mesa deve estar sempre limpa e
organizada. Mesa suja, bagunçada e com comida atrapalham seu cérebro. Sua mente precisa estar limpa e organizada para ter FOCO. Tenha todos os materiais de que precisa à sua disposição. Confira os materiais antes de
começar a estudar (lápis apontados, dicionários ao alcance, marcadores de texto, etc). Tenha um copo de água
por perto para não ficar se levantando sem necessidade. Estudar deitado no sofá vai levar você a tirar um cochilo.
Postura de estudante de excelência requer um ambiente adequado.
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2. Planeje seus horários e rotina de estudos
Ter rotina significa que você prioriza suas responsabilidades. Não deixe para estudar e fazer as tarefas apenas à noite. Após o almoço, descanse um pouco e inicie sua rotina de ciclos de estudos.
Planeje sua sequência de ciclos de estudos conforme o horário de aula e o calendário de provas. Divida
seus ciclos entre tarefa de casa e estudos contínuos. Seja persistente na sua rotina diária de estudos. Tenha também uma rotina fixa de estudos aos sábados e domingos. Esta disciplina levará vocês a resultados incríveis.
3. Crie instrumentos de estudos
Todos nós gostamos de estudar mais de um jeito do que de outro. Descubra as formas de que você mais
gosta de aprender e use-as nos ciclos. Alguns exemplos são: fichamentos, mapas mentais, resenhas, ensinar colegas, fazer vídeos sobre o assunto e muito mais.


Miniaulas presenciais: Estude com seus amigos em casa ou na biblioteca do colégio e ensine o que você aprendeu. Quando somos capazes de explicar um conteúdo para outras pessoas, nossa capacidade de internalização aumenta bastante.



Miniaulas em vídeos: grave vídeos curtos explicando algum assunto com o seu celular e envie para os colegas
no whatsapp ou crie um canal online com seus amigos e compartilhe vídeos sobre os temas.



Mapas mentais: desenhe a estrutura de cada conteúdo em ordem cronológica e/ou sequência lógica. Você
pode ter um caderno de cartografia (desenho) apenas para elaborar seus mapas mentais.



Fichamentos: escreva as principais características de cada conteúdo em fichas catalogadas. Coloque: assunto,
CONCEITO, características principais e exemplos clássicos. Catalogue suas fichas por matéria ou data e guarde-as numa caixa para fichas (você encontra as fichas e caixas em papelarias).



Resenhas: escreva um ou dois parágrafos colocando uma síntese sobre o assunto, os exemplos clássicos e sua
opinião sobre os temas. Organize suas resenhas em um fichário ou caderno.
Existem muitos outros instrumentos de estudo. Pesquise e crie suas próprias maneiras de estudar. De-

pois, compartilhe com os colegas e professoras as formas que você mais gostou e deram mais resultado.
4. Vença o seu celular
Na hora de estudar, deixe seu celular com seus pais ou guarde-o e esqueça-se dele! A hora de estudar exige
ESFORÇO e CONCENTRAÇÃO. O celular distrai você em questão de segundos, mesmo que esteja no silencioso.
Desative os sinais de notificações. Todas as vezes que você ouve uma notificação, por mais que não seja
nada importante, seu cérebro se distrai e você precisa fazer mais esforço para se concentrar novamente.
5. Seja curioso, leia muito e aprenda sobre o mundo
Aprender constitui uma das grandes fontes de satisfação de vida de todas as pessoas. Você tem a tecnologia na ponta de seus dedos para lhe levar aonde quiser. Use seu celular para aprender e trocar novas informações com seus amigos. Ir além é uma das principais competências do aluno do século 21.
Leia bastante e de tudo! Livros da escola, livros de histórias que te interessam, revistas, jornais. Desenvolver sua competência leitora faz com que você interprete melhor as situações ao seu redor, amplia seu pensamento crítico e seu conhecimento de mundo e lhe leva a um patamar cultural superior.
Não estude apenas para fazer provas e passar de ano. Estude para a vida e, assim, toda aprendizagem
passa a ter mais sentido. Na hora da prova, concentre-se, leia os enunciados com atenção e responda conforme
lhe foi pedido, pois, aprender a fazer avaliações também é uma competência importante para a vida.
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Procure suas paixões e aprenda sobre elas. Pratique até perceber que domina o conhecimento daquilo
que você mais gosta. A escola é sua parceira e estamos juntos numa construção maravilhosa do saber!
II – DOS DIREITOS DO ALUNO
1. Ser acolhido, respeitado e tratado com carinho por qualquer membro da escola.
2. Receber dos diretores, coordenadores e professores todas as orientações adequadas para o seu desenvolvimento acadêmico.
3. Participar das atividades extracurriculares propostas pela escola.
4. Usar os equipamentos, livros, materiais didáticos que a escola oferece.
5. Fazer uso da biblioteca e de quaisquer outros espaços comuns do colégio para fins pedagógicos e acadêmicos,
conforme disponibilidade de horário.
6. Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem discriminação de qualquer natureza.
7. Ser ouvido em suas reivindicações e orientado quanto às políticas institucionais.
8. Expor suas dúvidas durante as aulas e receber do professor os esclarecimentos necessários.
9. Solicitar esclarecimentos quanto à correção de sua prova, desde que esta tenha sido feita à caneta e não
tenha nenhum tipo de rasura e em tempo hábil, ou seja, dentro do período vigente da etapa.
10. Realizar avaliações substitutivas de quaisquer matérias nas 1ª, 2ª e 3ª etapas, mediante requerimento na
tesouraria.
11. Estar em um ambiente que proporcione a alegria da experiência de ser aluno Einstein.
III – DOS DEVERES DO ALUNO
1. Agenda Digital/Aplicativo e Pessoal
a)

Agenda Digital é nosso principal meio de comunicação de informativos, circulares, tarefas, boletos, notificações,
listas, resultados de simulados e afins. Todos os alunos, pais e responsáveis devem tê-la em seus celulares.
Se você ainda não está utilizando-a, baixe o app nas lojas virtuais e acesse:
 Pais e responsáveis: com seu CPF nos campos login e senha;
 Alunos: com número da matrícula no campo login e data de nascimento (DD/MM/AAAA) no campo senha.

b) Agenda Pessoal constitui instrumento de trabalho e deve ser utilizada todos os dias, registrando as tarefas,
trabalhos e orientações dos professores. Estas anotações são um guia para você organizar seus estudos diários na escola e em casa. Fazer as anotações é de inteira responsabilidade do aluno.
2. Usar a catraca biométrica de acesso ao colégio em qualquer turno.
3. Estar devidamente uniformizado nas dependências da escola, em qualquer turno e para qualquer atividade.
Nosso uniforme constitui uma identidade própria, contribui para nossa organização e segurança e deve
estar sempre completo - camiseta, calça jeans tradicional, calça de moletom preta ou azul escuro, bermudas jeans
na altura do joelho, blusa de frio do colégio e calçados confortáveis. As alunas podem usar legging preta ou azul
escuro (de forma adequada/bom senso) na escola.
O uniforme de Educação Física constitui: camiseta regata e bermuda preta padrão do colégio e tênis na cor e modelo desejados. Para as alunas de dança, blusa padrão e calça legging preta ou azul escuro (de forma adequada/ bom senso).
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Não são aceitos: saias, shorts, calças coloridas e/ou rasgadas e blusas de frio que não sejam a do colégio. Alunos que não estiverem devidamente uniformizados (camiseta, blusa de frio e calça adequados) serão advertidos e, a
partir da 2ª notificação, os responsáveis poderão ser solicitados para trazer o uniforme correto até o colégio.
4. Ser pontual e assíduo
Obedecer aos horários de início e término das aulas. A entrada ocorre às 07h20. A aula começa pontualmente
às 07h30 e o portão é fechado às 07h35. Não é permitida a entrada no 2º horário (Fundamental e Médio).
O sinal para a troca de professores não constitui intervalos e os alunos devem permanecer em sala de
aula. A saída para ir ao banheiro deve sempre ser autorizada pelo professor, com retorno na mesma aula.
Se manter nas turmas da série definida pela escola, como também no Mapa de Sala de aula.
5. A partir do primeiro dia do ano letivo trazer todo o material necessário para o acompanhamento das aulas
(livros, cadernos e atividades extras), inclusive nos dias de prova.
6. Cuidar do material escolar para que não seja extraviado ou danificado.
7. Materiais esquecidos (livros, provas, cadernos, trabalhos, roupas, objetos pessoais) serão descartados no
prazo de 30 dias.
8. Zelar pela escola como um todo, da parte física (dependências interna e externa) e da parte moral, intelectual e
tecnológica de todos que convivem na comunidade escolar.
9. Entregar aos responsáveis qualquer tipo de correspondência enviada pelo colégio e, quando preciso, devolver
o canhoto assinado pelos pais na entrada do dia seguinte.
10. Cumprir o calendário escolar, respeitando as datas e prazos previstos para cada atividade.
11. Ser pontual na entrega das tarefas e demais atividades, sob risco de não serem parcial ou totalmente avaliadas.
12. Participar dos plantões majoritariamente às 2ªs feiras, no período vespertino, conforme datas e horários previamente determinados, para esclarecer suas dúvidas e melhorar seu desempenho escolar.
13. Respeitar diretores, coordenadores e professores, assim como demais membros da escola e tratar a todos
com cordialidade.
14. Apresentar autorização prévia de saída do aluno em caráter excepcional, ou não, através dos c anais de
comunicação do colégio, por escrito na agenda pessoal, email (contato@einsteingoiania.com) e/ou
WhatsApp (98295 – 0114).
15. Cumprir as normas disciplinares e de convivência estabelecidas pelo colégio.
IV – ALUNOS DO INTEGRAL
1. Horário das aulas (vespertino) – 14h às 17h;
2. É de responsabilidade do aluno finalizar as tarefas em casa, caso não consiga terminar no período do Integral;
3. Anotar todas as tarefas de casa na agenda pessoal;
4. É de inteira responsabilidade do aluno, caso não compareça às aulas do Integral, realizar todas as atividades
do dia de falta;
5. Senhores pais/responsáveis, favor comunicar à coordenação do Integral (telefone) quando houver necessidade de retirar o aluno antes do término do período (17h).
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V – DAS PROIBIÇÕES GERAIS
Constituem desrespeito à instituição:
1. Namorar nas dependências e imediações da escola.
2. Usar celulares nas dependências do colégio. Alunos que forem vistos portando celulares durante as aulas
sem supervisão poderão ter seus aparelhos recolhidos e estes serão devolvidos apenas para os pais.
3. É expressamente proibido tirar fotos e vídeos, fazer divulgação de qualquer espécie feita dentro do colégio
de maneira incongruente com o regimento interno, bem como fotos e vídeos de colegas, professores e demais funcionários da instituição. Descumprir esta norma pode constituir crimes contra a imagem, honra e
reputação.
4. Fumar.
5. Brigar e fomentar intrigas com ‘brincadeiras’ corporais.
6. Portar estiletes e/ou quaisquer objetos cortantes e que arremetam a violência, bebida alcoólica, cigarro de
qualquer espécie.
7. Danificar o patrimônio do colégio.
8. Pichar paredes,carteiras e mesas.
9. Colar, intencionar ou facilitar “cola” para o colega.
10. Portar jogos de azar.
Os itens de 01 a 09 constituem atos INDISCIPLINARES GRAVES.
11. Não é permitida a permanência do aluno nas dependências da escola sem nenhum fim educativo e specífico, como também fora do horário correspondente à atividade oferecida e após o horário de f echamento da escola (19 horas).
12. Aluno com dificuldades disciplinares (recorrentes) perderá o direito a benefícios extr acurriculares que a
Escola oferece.
13. Solicitar a compra de lanche durante as aulas e logo após o recreio. Proibido lanchar em sala de aula (auditório, maker, lousa, robótica, biblioteca e sala de descanso).
14. Exercitar e divulgar qualquer tipo de ideologia incongruente com os princípios cristãos.
15. Tomar medicamentos sem autorização.
16. Ausentar-se da aula para resolver problemas de natureza burocrática na secretaria escolar. Tais assuntos devem
ser vistos apenas no intervalo ou término da aula.
17. Trazer brinquedos e objetos que comprometam o rendimento acadêmico, tais como bola, skate, caixas de
som, Ipods, tablets, celular e demais eletrônicos.
18. Realizar festas de aniversário e trazer bolos e afins.
19. Receber qualquer objeto de pessoas externas nas dependências da escola.
20. Qualquer outro tipo de vestuário e/ou acessórios que descaracterizam o uniforme (roupas sobrepostas, blusas de frio que não sejam do colégio, bonés, bandanas e similares e afins), bem como piercing para homens e
mulheres e brincos para homens.
21. Portar corretivos líquidos e objetos e/ou substâncias que representam perigo para sua saúde, segurança e
integridade física (acetona, esmalte de unha, spray, etc).
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22. Comercializar quaisquer tipos de produtos.
23. Circular pelos corredores, pátio e salas durante as aulas e intervalos sem autorização do professor e/ou coordenador.
24. Permanecer no pátio e nos corredores após o primeiro sinal e término do recreio.
25. Envolver-se em qualquer outro ato que desrespeite as normas de boa convivência, de funcionamento do colégio e o bom rendimento da aula.
VI – DAS PROIBIÇÕES EM SALA DE AULA
Constituem desrespeito aos professores, colegas e ao andamento de alta performance da aula:
1. Ausentar-se da sala de aula sem autorização expressa dos professores.
2. Ausentar-se da sala nos intervalos de troca de professores.
3. Usar celular e quaisquer equipamentos eletrônicos.
4. Dormir em sala de aula.
5. Alimentar dentro da sala de aula (mascar chicletes, chupar pirulito, comer chocolate, etc.)
6. Comunicar-se verbalmente por meio de bilhetes e/ou de recursos eletrônicos.
7. Promover algazarras em grupo ou individualmente.
8. Ler revistas, gibis, jornais, livros ou qualquer outro impresso que não condiz com o assunto tratado durante a aula.
9. Proferir palavras inadequadas, xingamentos e que denigrem a imagem de colegas, professores e pessoas da
comunidade escolar.
10. Fazer tarefas ou estudar outro assunto diferente da aula que está sendo ministrada.
11. Conversar paralelamente.
VII – DAS PENALIDADES APLICADAS AOS ATOS INDISCIPLINARES GRAVES
1. No primeiro ato indisciplinar, o aluno receberá aconselhamento e advertência verbal e os responsáveis serão
notificados.
2. No segundo ato, o aluno receberá uma advertência por escrito em duas vias, uma para os responsáveis e outra
para os registros escolares. Também, perderá o direito de participar das outras aulas e atividades do dia. Os pais
serão notificados e convocados a comparecer ao colégio para assinar a advertência escrita e buscar o filho(a).
3. No terceiro ato, o aluno receberá suspensão, perdendo o direito de participar das aulas e atividades relativas por
até 5 (cinco) dias úteis consecutivos. Os pais serão notificados e convocados a comparecer ao colégio para assinar a suspensão e buscar o filho(a).
4. No quarto ato, será solicitado aos responsáveis que prossigam para a transferência da instituição.
A proporção do ato infracional grave poderá constituir ato infracional GRAVÍSSIMO, com a possibilidade de
aplicação de penalidade máxima e imediata sem advertência prévia.
VIII – DOS ACIDENTES, DOENÇAS E REMÉDIOS
1. Se sentir-se mal, o aluno deve dirigir-se ao Apoio Pedagógico para receber os encaminhamentos necessários e
a família ser notificada.
2. Se o aluno necessitar tomar algum remédio com horário programado, os pais poderão encaminhar o medicamento e as informações de administração.
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3. Em caso de doenças contagiosas, o aluno deverá apresentar atestado médico autorizando seu retorno às
aulas.
4. Em casos de acidentes, os responsáveis serão notificados para prosseguir com o atendimento.
5. Em casos de extrema necessidade, o colégio poderá encaminhar os alunos a médicos e/ou hospitais sem a
devida autorização dos responsáveis.
IX – DOS HORÁRIOS DAS ATIVIDADES ESCOLARES
1. O Projeto Político Pedagógico do Colégio Einstein prevê aulas de campo e atividades fora da instituição (visitas), bem como excursões e viagens, com custos individuais para os alunos.
2. O horário regular de aula se constitui de 5 ou 6 aulas de 50 minutos por dia.
3. O período matutino se inicia às 07h20, com o toque do 1º sinal, e a aula começa pontualmente às 07h30, com
o toque do 2º sinal.
4. A tolerância de atraso é de 15 minutos. Portanto, a última entrada possível se dá às 07h35. Não é permitida a
entrada no 2º horário.
5. A entrada do aluno após 07h35 apenas será permitida mediante apresentação de atestados médicos ou justificativas plausíveis.
6. O período matutino se encerra às 12h (5ª aula) ou às 12h50 (6ª aula), conforme o horário de aulas do dia.
7. A biblioteca funciona das 10h às 17h e os alunos poderão frequentá-la para estudos no período vespertino
desde que resguardem o silêncio e a concentração adequados ao ambiente.
X – DA EDUCAÇÃO FÍSICA
1. O Colégio Einstein oferece modalidades esportivas variadas.
2. Uma vez escolhida a modalidade, o aluno poderá requerer a mudança de turma apenas no 2º semestre. Requerimentos de mudança no 1º semestre estão sujeitos à disponibilidade de vagas e aprovação do professor.
3. O aluno deverá ser sempre pontual e vestir-se conforme o uniforme da modalidade. As alunas devem manter os cabelos
presos e não usar brincos, pulseiras e qualquer outro adereço que possam prejudicar o bom andamento da aula.
4. Alunos com faltas excessivas sofrerão penalidades regimentares.
5. Ser integrante dos times e grupos de dança prevê a participação nos eventos de apresentação pública à comunidade escolar.
6. Alunos que possuem atestado ou declaração médica de não indicação a práticas esportivas podem ser dispensados da realização da aula Educação Física; porém, devem acompanhar o grupo.
7. Alunos cujas aulas de Educação Física acontecem no 6º horário podem ser dispensados da aula de Educação
Física desde que apresentem frequência de academia até o último dia da etapa em curso.
XI – DAS TAREFAS DE CASA
1. As tarefas de casa e orientações para o estudo diário fazem parte do Projeto Político Pedagógico do Colégio Einstein. O aluno deve registrar diariamente em sua agenda pessoal todas as anotações repassadas pelos professores.
2. Os pais e os alunos recebem as tarefas do dia na agenda digital/aplicativo a partir das 15h do dia corrente.
8

3. É responsabilidade dos pais conferir diariamente a realização das tarefas feitas em casa e garantir que os
alunos apresentem as tarefas de casa todos os dias.
4. As tarefas devem ser realizadas no dia em que forem marcadas pelos professores e apresentadas na próxima
aula da disciplina. A organização e rotina dos ciclos de tarefas e estudos são fundamentais para garantir o andamento de alta performance acadêmicas e evitar acúmulos desnecessários.
5. Todas as tarefas podem ser avaliadas como parte da composição da média do trimestre.
6. Tarefas e pesquisas copiadas e/ou plagiadas da internet não serão aceitas ou avaliadas.
7. Trabalhos em grupo apenas serão conduzidos no espaço escolar.
O Colégio Einstein em nenhum momento requer trabalhos em grupo para serem feitos em casa.
XII – DAS PROVAS, PROVAS SUBSTITUTIVAS E BOLETINS
1. As provas do Ensino Fundamental ocorrem, majoritariamente, as terças e quintas no 6º horário, exceto a G2 da 3ª Etapa. Em caso de feriados ou outras intercorrências, as provas poderão ser reagendadas para outras datas adequadas.
2. Nos dias que não houver provas na terça e quinta, o horário de saída é 12h.
3. Tempo previsto de duração da(s) prova(s): 1 prova 50 min; 2 provas ou mais 1h30 min.
4. Atrasos podem impedir o aluno de realizar a avaliação no dia, independentemente do motivo.
5. As avaliações devem sempre ser feitas à caneta azul ou preta, nunca a lápis (exceto 6º ano quando se fizer necessário), sem rasuras ou uso de corretivo.
6. Caso haja rasuras ou uso de corretivo, o aluno não terá direito a reclamações posteriores em relação à correção.
7. Questões respondidas a lápis não serão revisadas.
8. Ponderações sobre as provas e pedidos de revisão serão realizadas na aula de entrega das avaliações.
9. Qualquer indício de cola implica em anulação da prova (nota ZERO).
10. As provas realizadas serão devolvidas ao aluno devidamente corrigidas até 10 (dez) dias após sua aplicação.
Para o aluno ausente no dia da entrega da prova, esta ficará à disposição com o próprio professor.
11. O aluno que não realizar a prova na data prevista terá o direito à prova substitutiva, que deve ser requerida na
secretaria mediante o pagamento de uma taxa por disciplina. O requerimento deve ser feito até dois antes da aplicação da prova substitutiva, conforme a data prevista no calendário.
12. O conteúdo da prova substitutiva é cumulativo.
13. A apresentação de atestados médicos não abona a taxa devida pela prova substitutiva.
14. Não haverá, em hipótese alguma, prova substitutiva da substitutiva.
15. Em todas as avaliações, há cobranças relativas a erros gramaticais, ortografia, coesão e coerência, letra ilegível, respostas completas, ordem e capricho.
16. As provas corrigidas e entregues devem ser devidamente conferidas e analisadas pelos responsáveis junto ao aluno.
17. O boletim individual será entregue em mãos aos responsáveis ao término de cada etapa em data e horário comunicados com antecedência.
18. Pedidos finais de revisão de notas apenas serão aceitos em até 7 (sete) dias úteis após a entrega dos boletins.
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XIII – DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO
1. Nosso ano letivo se divide em 03 (três) etapas regulares, com datas pré-estabelecidas pelo Calendário Escolar,
e com as etapas de Provas Finais e Recuperação Especial.
2. O aluno que deixar de frequentar as aulas no período matutino não poderá realizar as provas no 6º horário.
3. O ano letivo apenas se encerra após o fechamento da Recuperação Especial.
4. Em cada etapa, as avaliações são feitas por meio de instrumentos diversificados, de provas e do acompanhamento contínuo das tarefas/atividades.
5. A média de cada etapa (trimestre) é composta pelo cálculo dos resultados das avaliações diversificadas, das
provas, da proatividade quanto à participação do aluno e à realização das tarefas de casa e do simulado.
6. A média de cada etapa segue a fórmula:

7. De modo geral, o peso de cada instrumento avaliativo ocorre da seguinte maneira:
a) Provas: até 7,0 pontos
b) Atividades diversificadas e contínuas: até 2,0 pontos
São observados: entrega e assertividade das tarefas, colaboração e participação, qualidade do envolvimento, comprometimento, consistência pedagógica, rendimento em classe e extraclasse, sequência de
atitudes positivas, habilidades sociais de civilidade e iniciativa para aprender. Em suma, o esforço do aluno para com o que é proposto.
c) Simulados: de caráter complementar e suplementar, com valor máximo de até 2,0 pontos. Os simulados contêm questões objetivas de proposições de múltipla escolha. Não há provas substitutivas para os simulados.
8. Os critérios de correção serão estabelecidos no ato da elaboração das provas, seguindo os propósitos do professor, bem como apoiado pelos principais critérios adotados no ENEM e universidades renomadas do país.
9. O Colégio Einstein oferece Recuperação Paralela aos alunos que obtiveram médias inferiores a 7,0 (sete) na
1ª e 2ª Etapa.
10. A Recuperação Paralela consiste na aplicação de uma prova no valor de até 3,0 (três) pontos. O resultado
obtido é somado à média original para a formação da média definitiva.
11. Caso a soma do resultado da Recuperação Paralela com a média original ultrapasse o valor de 7,0 (sete)
pontos, a média definitiva será igual a 7,0 (sete).
12. Ao término de cada etapa, os professores entregam listas de exercícios com o conteúdo relativo ao período
(tarefões) para serem usados como apoio para as provas da Recuperação Paralela e nas aulas extras no 6º horário, conforme circular enviada oportunamente.
13. Todo aluno que alcançar a média aritmética das 03 etapas igual ou superior a 7,0 (sete), ou 21,0 pontos, será considerado promovido ao ano letivo subsequente e dispensado da 4ª etapa (provas finais) na respectiva disciplina.
14. As Provas Finais (4ª etapa) serão aplicadas obrigatoriamente aos alunos que obtiverem média inferior a 7,0
(sete) no somatório das 03 etapas letivas.
15. O cálculo das Provas Finais segue a fórmula:
PF= (Média das 3 Etapas) x 7 + Nota da 4ª Etapa x 3 ≥ 5,0
10
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16. Não há provas Substitutivas para as Provas Finais.
17. Não haverá mudança de data e/ou horário das Provas Finais, quaisquer que sejam os motivos alegados pelos
alunos e seus responsáveis.
18. A Recuperação Especial constitui direito regimental de todo estudante Einstein e é aplicada aos alunos que
obtiverem médias inferiores a 5,0 (cinco) em até 3 disciplinas e possuírem frequência igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) do total da carga horária anual.
19. A nota obtida pelo aluno na Recuperação Especial substitui a nota da Prova Final.
20. Não há provas Substitutivas para as provas de Recuperação Especial.
21. Não haverá mudança de data e/ou horário das provas de Recuperação Especial, quaisquer que sejam os motivos alegados pelos alunos e seus responsáveis.
22. Alunos convocados para as Recuperações Paralelas, Provas Finais e Recuperação Especial devem participar,
obrigatoriamente, de todas as aulas e demais atividades pedagógicas, como plantões de dúvidas, previstas no
calendário letivo.
XIV – DOS DIREITOS DOS PAIS E RESPONSÁVEIS
1. Receber orientações e explicações quanto ao funcionamento do projeto político pedagógico e do regimento
interno do Colégio Einstein.
2. Ser atendido pela coordenação pedagógica, auxiliares, professores e demais funcionários da instituição com
respeito e cordialidade.
3. Ser ouvido em suas pontuações e receber esclarecimentos quanto a quaisquer situações que envolvam a vida
acadêmica de seus filhos.
4. Receber comunicados regulares, tais como as tarefas de casa do dia, recados e circulares gerais, resultados
dos simulados, boletos das mensalidades, notificações sobre a conduta inapropriada de seus filhos e quaisquer outras informações por meio da agenda digital/aplicativo 2020.
5. Receber os boletins de seus filhos nos dias da entrega de resultados e ser atendido pelos professores com
cordialidade, atenção e respeito e ter suas dúvidas esclarecidas.
XV – DOS DEVERES DOS PAIS E RESPONSÁVEIS
1. Entregar toda a documentação do aluno na secretaria escolar antes do início do ano letivo (documentos pessoais de identificação, foto 3x4, comprovante de endereço, histórico escolar).
2. Adquirir todo o material didático e uniformes antes do início das aulas.
3. Preencher todos os dados requisitados na agenda pessoal do aluno.
4. Zelar para que o uniforme de seus filhos esteja limpo e em bom estado.
5. Certificar-se de que seus filhos estão indo para o colégio devidamente uniformizados e com o material completo.
6. Verificar se os filhos estão portando objetos proibidos ao adentrarem a instituição.
7. Conferir a agenda digital/aplicativo e a agenda pessoal diariamente.
8. Verificar os objetos escolares de seus filhos regularmente, garantindo que os materiais estejam sempre completos e em bom estado.
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9. Acompanhar a realização das tarefas e estudo diário de seus filhos com regularidade, garantindo que eles
estejam com os celulares devidamente guardados e/ou desligados durante os momentos de estudo em casa.
10. Verificar o recebimento das provas e das demais atividades avaliativas após serem corrigidas e conferir as
notas de seus filhos.
11. Solicitamos a observação do Calendário de Provas que segue neste Manual para que as viagens durante o
período letivo sejam evitadas. Caso sejam estritamente necessárias, ficará sob a responsabilidade dos pais a
reposição dos conteúdos dos dias em que o aluno esteve ausente.
12. Acompanhar a vida acadêmica dos filhos de maneira afetiva e exigente, contribuindo para que eles se tornem
alunos de excelência e alta performance no desenvolvimento de todas as suas potencialidades.
13. Apresentar no início do ano letivo, documentos comprobatórios de laudos e resultados de exames que
atestem necessidades especiais de seus filhos.
14. Comparecer às reuniões gerais e entregas de resultados (boletins) em todas as datas previamente agendadas
pelo colégio.
15. Acompanhar a participação digital dos filhos na internet (redes sociais, canais de busca), bem como as mensagens que eles compartilham entre amigos.
16. Orientar os filhos para que respeitem a individualidade e a integridade moral e física de todos os membros da
comunidade escolar (alunos, pais, professores, coordenadores e demais funcionários).
17. Materiais deixados na recepção pelos pais ou responsáveis só serão entregues para os alunos na sala de aula
em dois horários pré-estabelecidos: início do 2º horário (8h20) e do 4º horário (10h20). Pedimos para evitar
esta situação. Exceção: Medicamentos.
18. Realizar o pagamento das mensalidades até a data de vencimento previsto, da taxa anual dos itens de comunicação e identificação (agenda digital/aplicativo) e de demais eventos e atividades específicas que ocorrerem
ao longo do ano letivo.
19. Participar ativamente do desenvolvimento emocional, físico e acadêmico de seus filhos, sempre lembrando
que a adolescência é um período particular da vida e que exige de nós, pais e educadores, um olhar cheio de
ternura, amor, muita firmeza e limites.
20. Apresentar autorização prévia de saída do aluno em caráter excepcional, ou não, através dos ca nais de
comunicação do colégio, por escrito na agenda pessoal, email (contato@einsteingoiania.com) e/ou
WhatsApp (98295 – 0114).
21. Assinar e devolver o termo de responsabilidade e compromisso firmados neste manual.
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TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DOS ALUNOS,
PAIS E RESPONSÁVEIS

Nós, aluno(a) e pais, declaramos que estamos cientes de todas as informações a
nós esclarecidas por meio do Manual do Aluno 2020 (disponível no Portal
www.portaleinstein.com.br e aplicativos do pai / aluno) e prometemos fazer o nosso melhor para trabalharmos por uma forte parceria com o Colégio Einstein e, assim, alcançarmos resultados acadêmicos de excelência.

Goiânia, ______ de _____________________ de 2020.

Assinatura do aluno e Série: _______

____________________________________________________

Assinatura dos responsáveis:
____________________________________________________
____________________________________________________
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Customize este espaço do seu Manual.
Transcreva e crie frases que estimulem seus alvos escolares para 2020.
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