Guia de Orientações do Estudante e da Família

Rua Alfredo Vieira Arantes, 93/127 – CEP:13.251-148, Vl. São Caetano
Itatiba-SP TEL.: 4538 3668
e-mail: objetivoitatiba@terra.com.br

APRESENTAÇÃO

Senhores Pais
No Guia da Família encontram-se os aspectos importantes da escola,
fundamentais a todo aquele que deseja conhecer como se organiza e
estrutura o nosso trabalho, tanto àqueles que já fazem parte do nosso
colégio, como àqueles que querem fazer parte.
A educação não se restringe à escola, é fruto interativo entre alunos,
professores e pais que possuem o mesmo ideal: a construção da
“pessoa”, a formação do caráter e da personalidade para sentir-se
realizada e feliz. Assim, contamos com vocês para com
responsabilidade, competência, companheirismo, paciência e amor
para enfrentarmos juntos os desafios do ano letivo.
Somente o profundo conhecimento de nossas responsabilidades e
direitos nos faz conscientes e prontos para o exercício da cidadania,
portanto, a leitura desse documento é imprescindível.
É muito importante que você, que lê este manual, possa reconhecer
que aqui no Colégio Objetivo Itatiba o futuro é construído todos os dias,
passo a passo, nas aulas curriculares, nas atividades extras e nas
inúmeras, diversificadas e diferenciadas atividades extracurriculares.
A nossa preocupação não se resume só em preparar o nosso aluno
para o Ensino superior, mas prepará-lo para viver o hoje, conviver com
ele e nele ser empreendedor e vitorioso.
A Direção.




EQUIPE GESTORA

Portal do Aluno
WatsApp

Diretor: José Gilberto Parodi Júnior
objetivoitatiba@terra.com.br
 CONDUTA DO ALUNO

Coordenação Fundamental I: Cristiane Bidon
coordenacaoef1@objetivoitatiba.com.br

 Ler os murais do colégio.
 Comportar-se adequadamente dentro e nos arredores do
colégio.
 Colaborar com professores e funcionários, na tarefa de
promover a integração, a ordem e a disciplina.
 Zelar pela conservação das instalações, materiais e
equipamentos do colégio.
 Apresentar-se devidamente uniformizado (sem mudança no
padrão do uniforme e devidamente identificado) em todas as
atividades escolares. Nas aulas de Ed. Física, uniforme
específico (camiseta, bermuda, meias e tênis), apropriados à
prática esportiva.
 .Comparecer às recuperações sempre que convocados.
 Entregar à família todas as correspondências enviadas pelo
colégio, devolvendo-as assinadas e no prazo estabelecido.

Coordenação Fundamental II: Ana Carolina Lanfranchi Mazzutti
Sesti
coordenacaoef2@objetivoitatiba.com.br
Auxiliar de Coordenação: Ana Rosa da Cunha Piovesana
coordenacaoef1@objetivoitatiba.com.br
coordenacaoef2@objetivoitatiba.com.br
Coordenação Ensino Médio: Newton Alfredo Siqueira
coordenacaoem@objetivoitatiba.com.br
Psicóloga: Melina Fernanda Fattori
coordenacaoef1@objetivoitatiba.com.br
coordenacaoef2@objetivoitatiba.com.br
 FORMAS DE COMUNICAÇÃO
A comunicação entre o Colégio e a família far-se-á através dos
seguintes meios:








Site: www.colegioobjetivoitatiba.com.br
Telefone: (11) 4538-3668
E-mail: objetivoitatiba@terra.com.br
E-mail: coordenacaoef1@objetivoitatiba.com.br
E-mail: coordenacaoef2@objetivoitatiba.com.br
E-mail: coordenacaoem@objeteivoitatiba.com.br
Comunicados

.

 INFORMAÇÕES AOS PAIS/RESPONSÁVEIS









Os responsáveis pelos alunos deverão avisar, previamente, o
colégio no caso dos mesmos saírem acompanhados por outras
pessoas.
Caso o aluno precise sair antes do horário, os responsáveis devem
entrar em contato com a coordenação que encaminhará o aluno
para a portaria, no horário combinado, com um controle escrito.
Nenhum aluno do Colégio poderá sair desacompanhado de seus
responsáveis ou sem autorização.
Os medicamentos deverão ser identificados com nome, horário,
quantidade acompanhados da orientação escrita. O colégio não não
fornece quaisquer medicamento e também não poderá ministrar a
1ª dose de qualquer remédio.
O aluno que produzir danos materiais ao colégio ou a objetos de
propriedade dos colegas, funcionários e professores, receberá a
nota de custos do conserto (ou reposição) devendo pagar o
prejuízo.
È de suma importância a entrega da Ficha Médico Social
devidamente preenchida e com cópia da carteirinha de vacinação.

 É VETADO AO ALUNO:





Utilizar celular, ipad, tablet, fone de ouvido,
notebooks, ipod’s, headphones, MP3, PSP, DS
ou qualquer instrumento eletrônico, em sala de
aula sem autorização do professor.
Promover jogos, excursões, coletas ou
campanhas de qualquer natureza, sem prévia
autorização da direção.
Promover brincadeiras ofensivas, agressões
físicas, algazarras ou atitudes de desrespeito








ocasionais e/ou repetitivas aos funcionários ou
aos colegas da escola.
Portar qualquer objeto ou instrumento que
possa ferir alguém ou danificar o patrimônio da
escola.
Entrar ou sair da sala de aula sem a permissão
do professor.
Apresentar comportamentos incompatíveis ao
ambiente
escolar
(viagens,
passeios
pedagógicos, gincanas, visitas pedagógicas,
etc).
Usar redes sociais como forma de divulgar
negativamente assuntos que envolvam o nome
colégio bem como, todas os seus integrantes.
Participar de movimentos de indisciplina
coletiva.

 FORMATO DAS AULAS
As aulas acontecerão nos modelos Presenciais, Remotas
(on-line) e Híbridas, atendendo os requisitos abaixo:
 É da responsabilidade do aluno a leitura do mural de cada
disciplina no Google Classroom; de modo a que
acompanhe informações sobre atividades e avaliações;

 Os alunos devem participar das aulas remotas com todo
material requisitado;
 Para devida participação nas aulas remotas, o aluno
deverá ter computador, tablet ou celular, com câmera e
microfone funcionais. O computador deverá ser priorizado
devido a uso de aplicativos específicos para essa
plataforma;
 Os prazos de entrega dos trabalhos remotos devem
seguir os prazos e critérios estipulados pelo docente;
 O aluno deverá utilizar o e-mail do domínio Objetivo para
participar nas aulas remotas;
 As câmeras deverão permanecer obrigatoriamente
abertas durante as aulas para fins de avaliação por
participação e presença;
 A presença dos alunos será monitorada e registrada via
Google Meet Attendance. O aluno não poderá ter
computado, por aula, ausência maior do que 10 minutos;

propósito de contato imediato com os responsáveis. O
aluno também será penalizado no critério avaliação por
participação;
 Em caso de problemas de acesso remoto, devido a
questões técnicas, os responsáveis deverão informar à
coordenação, que comunicará aos professores. Os
responsáveis também poderão entrar em contato com o
setor de T.I. no endereço sac.ti@objetivoitatiba.net.br
 As aulas serão gravadas para fins de registro interno do
colégio e poderão ser utilizadas mediante solicitação.

 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E RENDIMENTO ESCOLAR
 Fundamental I


Os alunos do Ensino Fundamental I são avaliados através
de provas mensais e bimestrais e por atividades que
avaliam seu desempenho global, considerando-se:
interesse, participação, produção em sala de aula,
confecção de trabalhos, pesquisas e lições de casa.
Quando necessário, o aluno será encaminhado para o
reforço escolar oferecido em período oposto.



O estudante cuja média bimestral for inferior a 5,0 (cinco),
fará a Prova de Recuperação Paralela, em dia e hora
determinados pelo professor da disciplina e informados
aos responsáveis por comunicado ( via agenda).

 As aulas remotas terão início após 5 minutos do horário
presencial e término 5 minutos antes do horário
presencial, em virtude da locomoção do professor e
protocolo de higienização;
 Os alunos devem permanecer sentados durante a aula.
Não será aceita a participação de alunos deitados ou em
constante locomoção;
 Não é permitido o consumo de alimentos durante as
aulas;
 Em caso de desrespeito às alíneas anteriores será
efetuado um registro para envio à Coordenação com o

 Fundamental II
Os alunos do Ensino Fundamental II são avaliados por meio
de atividades que avaliam seu desempenho global, como:










Lições de casa;
Pesquisas;
Lista de exercícios;
Dramatizações;
Participação em sala de aula;
Laboratórios;
Produção de textos;
Atividade criada pelo professor.
Provas mensais e bimestrais ( Dissertativas e de múltipla
escolha).
Recuperações contínuas, paralelas e finas.




O estudante cuja média bimestral for qualquer nota inferior
a 5,0 (cinco) em qualquer disciplina, será convocado a
fazer a Prova de Recuperação Paralela, em dia e hora
determinados pelo Colégio no período oposto.

 Ensino Médio
Os alunos do Ensino Médio serão avaliados por meio de
atividades que avaliam seu desempenho global, como:








Lições de casa;
Pesquisas;
Lista de exercícios;
Dramatizações;
Participação em sala de aula;
Laboratórios;
Produção de textos;

 Atividades/Projetos solicitados pelo professor.
 Provas mensais e bimestrais (Dissertativas e de múltipla
escolha).
 Participações em Simulados;
 Recuperações contínuas, paralelas e finas.
 O estudante cuja média bimestral for inferior a 5,0 (cinco)
em qualquer disciplina, será convocado a fazer a
Recuperação Paralela, em dia e hora determinados pelo
Colégio no período oposto.

 EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS EVENTOS

Para a prática da Educação Física e a participação em outros
eventos do colégio como EXCURSÕES e afins, os pais ou
responsáveis deverão sempre AUTORIZAR formalmente.
A autorização de Educação Física encontra-se na FICHA
MÉDICO SOCIAL, a ser devolvido ao Colégio no início do ano
letivo.
Outras autorizações serão entregues pontualmente.

Caso surjam dúvidas, estas poderão ser dirimidas junto à
Coordenação Pedagógica correspondente.

COLÉGIO OBJETIVO ITATIBA

