Manual do Aluno
Ensino Fundamental II e Médio

Como parte do Regimento Escolar, este manual foi elaborado especialmente
para toda comunidade do Colégio Tema com o objetivo de orientá-los sobre
nossa organização e serviços, visando proporcionar um melhor entrosamento
com a vida acadêmica e administrativa do Colégio.

Prezado(a) Aluno(a)
O COLÉGIO TEMA acredita em você e na construção de uma instituição
educacional dinâmica, sustentável e comprometida com a sua formação –
sendo críticos, éticos e conscientes do compromisso com a responsabilidade
social e com o desenvolvimento sustentável do planeta.
Ficamos felizes em ter você e sua família como parceiros, numa formação
completa e amiga.

Missão do Colégio Tema
Proporcionar um ensino de efetiva qualidade para que os nossos alunos
tenham a liberdade de escolher quais caminhos seguir.

Visão do Colégio Tema
O COLÉGIO TEMA busca despertar em seus alunos muito mais do que
conhecimento, mas também caráter, cidadania, empreendedorismo e
integridade. Cremos que estes são fundamentais para formar um aluno
preocupado com o meio social e ambiental no qual vive.

Direitos e Deveres dos alunos
•
ser respeitado em sua dignidade como pessoa, independentemente de sua
convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia e nacionalidade;
•
requerer recurso de defesa sempre que, comprovadamente, julgar-se
prejudicado;
•
ter oportunidade para o desenvolvimento de suas capacidades e
potencialidades;
•
ser assistido pelo professor, pelos Coordenadores e pelos demais
funcionários para o bom desempenho na sua formação integral;
•
participar de campanhas de cunho educativo, desde que aprovadas pela
Direção;
•
apresentar sugestões ou solicitações relativas ao desenvolvimento das
atividades escolares;
•
assistir a aulas com a utilização dos recursos materiais e tecnológicos que
o Colégio coloca à disposição do corpo docente para esse fim.

•
portar-se, no Colégio ou fora dele, como pessoa consciente de seus
direitos e obrigações;
•
acatar a autoridade da Mantenedora, do Diretor, dos Coordenadores e
seus Assistentes, bem como de todos os funcionários do Colégio, e tratá-los com
cortesia e respeito;
•
apresentar aos pais ou responsáveis todas as circulares e/ou informações
encaminhadas pelo Colégio;
•
usar diariamente o uniforme para as aulas regulares e especiais, aulas de
laboratórios, oficinas culturais, visitas, passeios, para a prática de Educação
Física e para solenidades extraordinárias planejadas, dentro ou fora do Colégio;
•
ser assíduo, dedicado e pontual no trabalho escolar;
•
comparecer às comemorações cívicas, às solenidades e às reuniões,
quando convocado;
•
conservar os móveis, equipamentos e materiais do Colégio e manter as
boas condições de asseio do prédio e suas dependências, ficando sob a
responsabilidade dos pais ou responsáveis o ressarcimento de eventuais
prejuízos causados;
•
participar, de forma responsável e ativa, de todo o processo educativo;
•
trazer diariamente todo o material necessário às aulas;
•
cumprir as normas disciplinares;

Informações Administrativas
O Colégio funciona de 2º a 6º feira, nos seguintes horários:
• Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
Período vespertino (tarde): 13h15 às 17h55
• Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
Período matutino (manhã): 07h20 às 12h ou 12h50
• Ensino Médio Regular
Período matutino (manhã): 07h15 às 13h
** Em casos excepcionais, o aluno terá uma tolerância de 10 minutos, após o
horário de entrada estabelecido pelo Colégio para assistir aulas.
Não será permitido a entrada após a 2º aula, salvo a condição de
comparecimento em médico e exames, apresentando atestado de
comparecimento. Registradas pela secretaria escolar.

Sistema Didático

O Colégio Tema utiliza o Sistema UNOi Educação, que tem um
material didático completo, atualizado e moderno. Além do material impresso,
contamos com a plataforma digital UNOi, que tem a função de aprimorar e
expandir o ensino em nossa colégio, fazendo o aprendizado muito mais
dinâmico, atraente e funcional.
Endereço da plataforma: unoieducacao.com/plataformas.

Gestor Escolar

O Gestor Escolar é ferramenta para acompanhar seu
desempenho acadêmico. Nele, você acompanhará e encontrará suas notas,
frequência, ocorrências, recados dos professores e arquivos.
Cada aluno tem seu próprio login, com usuário e senha, que é fornecido pela
secretaria.
Dica: Use o Google Chrome como navegador!
Endereço para acesso: tema.paineldoaluno.com.br

Uniforme
O uso do uniforme é obrigatório e visa,
principalmente, garantir a segurança de todos os
alunos.
O uniforme é constituído por camiseta nas cores
preta ou branca, bermuda, agasalho e calça.
A roupa usada deve ser apropriada para o ambiente
escolar e confortável para assistir e participar das
aulas.

(Consideramos que seja obrigação de todos respeitarem as pessoas
independentemente da roupa que estejam usando. Consideramos que saias e
shorts curtos concorrem para a atenção e isto não é adequado para um
ambiente escolar).
Para as aulas de Educação Física, os alunos deverão usar o uniforme do
Colégio e tênis.
Atenção: O aluno que estiver sem o uniforme será advertido oralmente e
marcado em nosso controle. A cada 3 (três) marcações, é contabilizada uma
advertência.
No caso do Ensino Fundamental I o aluno terá sua agenda carimbada, com as
ocorrências e na 3ª (terceira) marcação a coordenação entrará em contato
com os responsáveis.

Dispensa em horário de aula
A dispensa durante horário de aula deverá ser solicitada pelo responsável,
pessoalmente, por telefone( desde que seja possível identificar o responsável)
ou por escrito( desde que seja possível identificar o responsável).
Na dispensa por escrito, a secretaria entrará em contato com o responsável para
confirmação. Por isso é muito importante manter os contatos telefônicos
atualizados.
Todas as dispensas serão registradas pela secretaria escolar.

Advertências
Qualquer atitude contrária ao Regimento Interno é motivo de advertência. As
advertências têm o seguinte encaminhamento:
•
1ª Advertência - verbal, registrada em livro;
•
2ª, 3ª, 4ª Advertências - escrita, registrada e assinada pelos responsáveis;
•
5ª Advertência - escrita, registrada e assinada pelos responsáveis e
SUSPENSÃO DE 01 (UM) DIA;
•
A partir da 6ª advertência – escrita e registrada e assinada pelos
responsáveis e SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) DIAS e assim sucessivamente.
No caso de AGRESSÃO FÍSICA o aluno será SUSPENSO POR 1 (UM) DIA.

O Colégio não considera o BULLYING brincadeira, ao contrário, busca
constantemente despertar nos estudantes solidariedade e respeito.
Atenção: O aluno será suspenso no(s) dia(s) seguinte(s) ao recebimento da
advertência, independentemente das atividades programadas no calendário
escolar, como avaliações.

Advertências

Aparelhos eletrônicos

O uso de telefone celular, MP3, máquinas fotográficas ou
aparelhos similares são proibidos em sala de aula. O aluno
que não cumprir esta determinação será SUSPENSO POR 1
(UM) DIA.
Artigo 1º - Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone
celular nos estabelecimentos de ensino do Estado, durante o horário das aulas.
Fonte: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SP - http://www.al.sp.gov.br/
Lei 12730/07 | Lei Nº 12.730, de 11 de outubro de 2007 de São Paulo.

Avaliações
O COLÉGIO TEMA trabalha com avaliações semanais. Seguimos um Calendário
de Avalições (disponível do site e fixado no pátio e nas salas de aula), temos
duas avaliações bimestrais por disciplina - duração de 50 minutos - e ao final de
cada bimestre o simulado geral – chamado de “testão”. O principal objetivo do
processo de avaliação é garantir a aprendizagem plena dos alunos em todas as
suas competências e habilidades. As avaliações são bimestrais. A média
bimestral é 5,0.
Para os alunos do 3º série do Ensino Médio as provas bimestrais são aplicadas
no período contrário das aulas.
Em caso de atraso, não será permitido acréscimo de tempo, tendo como
tolerância máxima 10 minutos, contados a partir do início da avaliação.

PONTUAÇÃO
Todas as médias bimestrais serão transformadas em pontos que irão de 0 a
100. A conversão em pontos será dada pelo seguinte critério:
I) 1º e 2º bimestres: multiplica-se a média por 2.
II) 3º e 4º bimestres: multiplica-se a média por 3.
Logo, os dois primeiros bimestres do ano terão peso 2, enquanto os dois
últimos terão peso 3.
A aprovação anual do aluno será quando acumular o mínimo de 50 pontos
(em uma escala de 0 a 100), o que corresponde a 5,0 (em uma escala de zero
a dez) em cada disciplina. Portanto, a média anual é 5,0.
RECUPERAÇÃO SEMESTRAL
A partir deste ano (2018) o Colégio adotou a RECUPERAÇÃO SEMESTRAL.
O aluno que não conseguiu alcançar a nota 5 (cinco), o mínimo para
aprovação, realizará uma prova de recuperação, sempre no período
contrário ao das aulas. A média, após a recuperação, passa a ser calculada da
seguinte forma:
M=

1.𝐵1 +1.𝐵2 +2.𝑅𝑒𝑐
4

Os alunos de recuperação conseguirão, no máximo, igualar a média a 6. Caso
a recuperação diminua a nota, ela será desconsiderada.
RECUPERAÇÃO FINAL
O aluno que não conseguiu obter média anual igual ou superior a 5,0,
precisará realizar a recuperação final.
Nesta prova, haverá os principais conteúdos vistos durante todo o ano letivo.

Avaliações Substitutivas
A perda das avaliações dissertativas - por qualquer motivo – poderá ser
solicitado a prova Substitutiva, na secretaria do Colégio, preenchendo o
formulário específico e pagando uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O prazo para solicitar a prova substitutiva é de até 15 (quinze) dias antes da
data para a realização da prova substitutiva, definida em calendário escolar.
Em casos médicos, pede-se para anexar o Atestado Médico ao formulário de
solicitação.
As EXCEÇÕES só ocorrem com atestado médico – para doenças contagiosas e
internações – e situações extremas.
Atenção: Não há substitutiva da substitutiva e não há substitutiva do “Testão”.

Advertências

Plantão de dúvidas

Os Plantões são a oportunidade dos alunos tirarem as dúvidas das matérias que
estarão sendo vistas no decorrer do bimestre. É o momento que deverá ser
utilizado pelo aluno sempre que necessário.
O horário dos plantões é sempre no período contrário das aulas comuns e
marcado pelo Coordenador.
Não fique com dúvidas!

Grupo de Estudos
O aluno de recuperação será convocado para os Grupos de Estudos.
Nestes encontros, tem-se a oportunidade de rever o conteúdo
necessário para realização da recuperação. A frequência é obrigatória.
O horário dos Grupos de Estudo é sempre no período contrário das
aulas comuns e encontra-se marcado no calendário anual.

Monitoria
Os monitores serão aqueles alunos que ajudam os outros nos estudos. Sendo
nos plantões ou grupos de estudos. A atividade é voluntária, ou seja, não é
remunerada, e não há nenhum acréscimo de nota para esses alunos. Para ser
monitor, o aluno precisará se inscrever na secretaria e ser aprovado pelo
professor da disciplina. É uma oportunidade de construir uma integração ainda
maior entre os alunos.

Advertências

Trabalhos

Para os alunos do Ensino Fundamental II e Médio, alguns trabalhos
solicitados pelos professores serão entregues na secretaria. O
prazo será até as 7h15 do dia combinado. A secretaria não está
autorizada a receber fora deste horário e de fazer a impressão dos trabalhos.

Boletim Escolar
O boletim escolar será fornecido ao responsável sempre após o fechamento do
bimestre. Ele será impresso pela secretaria e entregue em mãos. O aluno não
poderá retirá-lo porque será necessária a assinatura do responsável no
protocolo de entrega.
Todas as informações contidas no boletim impresso poderão ser vistas no
Gestor Escolar (http://tema.paineldoaluno.com.br). Com isso, sempre que
necessário o responsável e o aluno poderão consultá-lo, não precisando esperar
a versão impressa.
Atenção: conforme as notas forem lançadas pelos professores, a média será
calculada. Portanto, ao decorrer do bimestre ela irá se alterando. Verifique
sempre se todos os professores lançaram todas as notas para saber qual
realmente foi a sua média. O programa somente calcula a média com as notas
lançadas.

