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Gisele Cortoni Calia - Orientadora Educacional - gcalia@albertsabin.com.br
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Favorecer o autodesenvolvimento: é esse o objetivo da Educação.
Aprende-se melhor num ambiente de harmonia, de equilíbrio físico, material, e
sobretudo, afetivo. Família e escola devem trabalhar em parceria para a criação desse
espaço estimulante.
Incentivar o gosto pelo esforço, pela atenção, desenvolve uma força de caráter,
suscita hábitos de estudo. Estes já são por si motivações. Esses atos repetidos, aliados
a uma cultura geral sólida, ao interesse pelo que o cerca, permitem ao jovem encontrar
seu caminho, adaptar-se, tomar seu lugar, preparar-se para agir no mundo.
Este livreto contém informações importantes a respeito do funcionamento do
Ensino Médio do Colégio Albert Sabin. Tais informações nortearão nosso trabalho e são
essenciais para que possamos caminhar juntos e em harmonia. Solicitamos que as
leiam com atenção e consultem-nas sempre que necessário.
Bom ano a todos!

HORÁRIOS
Aulas regulares somente no período da manhã, das 7h10 às 12h55.
ENTRADA E SAÍDA
a) Entrada - Os alunos deverão chegar pelo menos 5 minutos antes do horário
estabelecido. O aluno que se atrasar deverá entrar em sala somente no início da segunda aula.
Após esse horário, não será possível a entrada do aluno. Atrasos poderão ocorrer até 3 vezes no
trimestre. Na terceira ocorrência, os pais serão informados por meio de Advertência Escrita. A
partir da quarta ocorrência, não será possível a entrada.
b) Saída - O aluno que portar identidade escolar verde tem livre acesso à rua e ao
estacionamento coberto, também considerado como rua, a partir das 12h55. Os portadores de
identidade escolar vermelha deverão aguardar o responsável dentro do Colégio. A saída só será
permitida com a presença de acompanhantes previamente autorizados. Caso a família e/ou o aluno
esqueçam a carteirinha em casa, por três vezes no mês é possível realizar sua saída, por meio do
sistema de computadores das portarias, onde será verificado se a pessoa que está levando o aluno
está autorizada. Após três vezes, o aluno será encaminhado à Coordenação.
c) Saídas Antecipadas - Os alunos só poderão sair antecipadamente em casos excepcionais,
mediante solicitação, por escrito, dos pais e autorização da Coordenação.
d) Atrasos entre aulas e após o intervalo - Nas trocas de aulas e após o intervalo do período,
os alunos devem obedecer aos sinais e horários. Caso haja atrasos, o professor fará o registro no
Controle Diário de Classe e a Coordenação registrará no sistema (Ficha do Aluno).
Obs.: A permanência de alunos no Colégio fora do horário regular de aulas só será
permitida em caso de haver atividades extracurriculares. Caso contrário, o aluno não poderá ficar
no estabelecimento.
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FALTAS
Em caso de falta, o aluno deverá consultar os conteúdos com os colegas e verificar as
tarefas de casa pelo site do Colégio. Os professores estarão disponíveis no plantão de dúvidas.
No caso de faltas consecutivas, solicitamos aos pais que entrem em contato com a
Coordenação. Caso a falta ocorra nos dias de prova, o aluno terá direito à Prova Substitutiva,
mediante pedido na Coordenação e pagamento da taxa correspondente na tesouraria do Colégio.
COMUNICAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA
Informações sobre eventos e demais atividades do Colégio serão enviadas por meio de
circulares encaminhadas via e-mail.
Informações sobre a rotina escolar podem ser encontradas na Ficha Disciplinar do
Aluno, disponível no site do Colégio, mediante senha para consulta. Nessa ficha, os pais poderão
tomar conhecimento do cotidiano escolar de seu filho no que se refere à entrega das tarefas de
casa, por exemplo.
No site, também poderão ser encontradas outras informações, como o calendário de
atividades e avaliações, as notas parciais e médias do aluno.
REUNIÕES
As reuniões são agendadas com antecedência pela Coordenação Pedagógica e podem
ser de caráter individual ou geral.
Caso a família queira solicitar reuniões, pedimos que o faça por meio de ligação
telefônica, e-mail, ou pessoalmente, na Coordenação.
AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado durante todo o trimestre, de modo contínuo, após o
desenvolvimento de cada conteúdo, por meio de provas, exercícios de classe e outros
instrumentos de avaliação.
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a) Avaliações Acumulativas - Todas as avaliações são obrigatoriamente devolvidas aos
alunos em até 10 (dez) dias após sua realização. Verifiquem junto a seus (suas) filhos (as) as
notas obtidas e a correção, ou entrem no site do Colégio com a senha para acesso às notas.
Exceção às provas de Inglês, que permanecem no Departamento, disponíveis para consulta
caso seja necessário.		
b) Recuperação de Conteúdos - Uma vez diagnosticadas as dificuldades do aluno, ele
tem a oportunidade de rever os conteúdos nos plantões de dúvidas e no Programa Especial de
Estudos, atividades que têm, como objetivo, melhorar seu desempenho, desenvolver o hábito de
estudo, auxiliá-lo a organizar-se e tornar-se mais autônomo e comprometido. Os plantões de
dúvidas acontecem durante todo o ano letivo. O Programa Especial de Estudos é oferecido aos
alunos, conforme indicação dos professores e da Coordenação Pedagógica. O Departamento
de Inglês oferece plantão de dúvidas, por meio do Programa Grammar Clinic, com aulas
individuais de 20 minutos, conforme indicação do professor, ou quando solicitado pelo próprio
aluno, mediante dúvidas previamente selecionadas por ele.
c) Recuperação Paralela - Acontece concomitantemente ao processo regular de
aprendizagem, em horário diverso ao de funcionamento da classe, após o primeiro e segundo
trimestres e nos últimos quinze dias que antecedem o término do ano letivo, sem limite de
componente curricular. A frequência aos estudos de recuperação paralela será obrigatória ao
aluno que apresentar aproveitamento insuficiente.
Após a avaliação de Recuperação Paralela, a nota de boletim será alterada para até 6,0,
caso o aluno tenha obtido efetiva melhora. O Departamento de Inglês disponibiliza as aulas do
Grammar Clinic como contribuição à recuperação de conteúdos de forma contínua ao processo
de aprendizagem do aluno.
Considerar-se-á aprovado o aluno que obtiver a média final igual ou superior a 6,0
(seis), após a avaliação final.
d) Avaliação Final - Acontecerá no final do ano letivo. Nessa fase, o aluno será
devidamente orientado pelo professor em horário a ser afixado. Haverá um plantão de dúvidas,
como orientação de estudos.
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e) Critérios para Aprovação
• Será considerado aprovado o aluno que, em cada componente curricular, obtiver
média anual mínima de 6,0 (seis), tendo o primeiro e o segundo trimestres peso
1, e o terceiro trimestre, peso 2.
• O aluno que não atender ao item acima será encaminhado para a avaliação final,
no máximo em três disciplinas, exceto para os alunos da 3ª série do Ensino
Médio, que poderão participar da avaliação final sem qualquer limite quanto ao
número de disciplinas.
• A média final será igual à média aritmética entre a média anual e a nota da
avaliação final.
f) Cálculos para Aprovação
M.A. = Média Anual (média ponderada dos três trimestres)
A.F. = Avaliação Final
M.F. = Média Final (obtida após avaliação final)

MT = {2xA.C + [5x(A.A1+ A.A2) / 2] + 3xS} / 10
h) Cálculos para as médias trimestrais em Língua Portuguesa:
MTLit = Média Trimestral de Literatura
MTRed = Média Trimestral de Produção de Texto
MTLPL = Média trimestral de Língua Portuguesa
A.A = Avaliação Acumulativa
A.A1Red = Avaliação Acumulativa de Produção de Texto
A.CRed = Avaliação Contínua de Produção de Texto
A.C = Avaliação Contínua
S= Simulado Geral
SRed = Simulado de Produção de Texto
MTLit = {2xA.C + [5x(A.A1+ A.A2) / 2] + 3xS} / 10

M.A. = (M1o TRI) + (M2o TRI) + (M3o TRI x 2) /4 > 6,0 (seis) - aprovação

MTRed = 2xA.CRed + 5xA.A1Red + 3xSRed / 10

Ou então,

MTLPL = MTLit + MTRed / 2

M.F. = (M.A.) + (A.F.) / 2 > 6,0 (seis)
g) Cálculos para as médias trimestrais:
MT = Média Trimestral
A.A = Avaliação Acumulativa
A.C = Avaliação Contínua
S= Simulado

gerais para as famílias

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
O aluno será encaminhado, sempre que necessário, à Coordenação Pedagógica, para
orientação. Se preciso for, fora do período de aula, o aluno será convocado para orientação
educacional, a fim de desenvolver uma metodologia de organização das tarefas escolares,
dando-lhe condições de viabilizar tempo disponível e tarefas a realizar.
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MATERIAL ESCOLAR
Todo o material escolar deve ser identificado com nome completo, série e turma.
Lembramos que o Colégio não se responsabiliza por objetos que não façam parte do material
pedagógico, tais como: brinquedos, celulares e outros. Quaisquer desses materiais que forem
recolhidos em sala somente serão devolvidos aos responsáveis pelo aluno, no final
do período de aula.
UNIFORMES
Para o Ensino Médio, o uso de uniforme é obrigatório somente nas aulas de Educação
Física. Para as demais atividades, foi definido em Assembleia, na data de 13/11/2015, mediada
pelo Grêmio Estudantil do Colégio Albert Sabin, um código de vestimenta, descrito a seguir:


Calçados
•
•
•

•
•

nos laboratórios de Biologia, Física e Química, somente poderão ser utilizados
sapatos fechados;
nas quadras, somente poderão ser utilizados tênis;
nas demais dependências do Colégio, poderão ser utilizados quaisquer tipos de
calçado.
Bonés
deverá ser retirado mediante solicitação do professor ou de um funcionário de
qualquer segmento do Colégio, bem como a pedido de um colega na sala de aula
por estar atrapalhando a visão da lousa ou de slides.
é expressamente proibido o uso de bonés, gorros e capuzes durante as avaliações.
Roupas

•
•

é permitido o uso de regatas para meninas e meninos, desde que não sejam
abertas nas laterais;
para shorts e saias, qualquer comprimento menor que um palmo aberto e um
palmo fechado da pessoa portadora da vestimenta a partir do ílio será considerado
inadequado para o ambiente escolar;

•
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é obrigatório o uso de short por baixo da saia.

Uniformes e objetos perdidos devem ser procurados no setor de “Achados e perdidos”,
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, no 1º andar do Prédio da Vinci.
TRANSPORTE ESCOLAR
Fiquem atentos aos horários combinados com os responsáveis pelo transporte de seus
(suas) filhos(as), para que não haja desencontros, principalmente, nos dias de plantão de
dúvidas e Programa Especial de Estudos.
LIVROS PARADIDÁTICOS E OUTROS MATERIAIS
Ao longo do ano, de acordo com as atividades desenvolvidas, serão solicitados livros
paradidáticos ou materiais específicos.
BIBLIOTECA
Os livros emprestados devem ser devolvidos em até cinco dias úteis após sua retirada.
O direito de retirar livros da Biblioteca vem acompanhado de um dever: a pontualidade na
devolução dos livros emprestados. Caso algum livro da Biblioteca seja extraviado ou danificado,
pedimos que a família comunique à bibliotecária, que explicará como proceder para a reposição.
LIÇÃO DE CASA
As lições de casa são uma continuidade das atividades desenvolvidas em sala de aula
e representam um compromisso do aluno com seus professores. Devem ser entregues na data
agendada pelo professor. Sempre que possível, devem ser realizadas no dia em que foram
dadas. As lições têm por objetivo desenvolver a capacidade de ler, interpretar, aplicar dados,
opinar e argumentar. Devem exercitar a habilidade de aplicação do conhecimento em diferentes
situações com crescente compreensão e dificuldade.
A lição de casa é uma preparação para o hábito de estudo diário. Incentive seu(sua)
filho(a) a fazer perguntas sobre suas dificuldades, em vez de depender da presença constante
do adulto para a realização da lição.
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•

participar, com atenção, das atividades em aula e das explicações do professor,
colaborando ativamente nos trabalhos individuais e/ou em grupo;

	É disponibilizada no Sabinnet, periodicamente, com datas de entregas programadas,
para compor a nota da Avaliação Contínua .

•

estudar com regularidade, fazendo, com aplicação, as avaliações e demais
atividades;

LANCHES E CANTINA

•

portar o material didático exigido, trazendo tudo em ordem, conforme as
recomendações do professor, e

•

USO DO LABORATÓRIO

não portar materiais que representem perigo para a sua saúde, segurança e
integridade física, ou de outrem.

	É indispensável o uso do avental para as aulas de laboratório (Física, Química e
Biologia). Deve estar devidamente identificado no bolso, com o nome completo e a série.

PLANTÃO DE DÚVIDAS

TAREFA SABIN

intervalo.

Sugerimos que adquiram o tíquete com antecedência, evitando, assim, as filas no

DISCIPLINA
Quando da necessidade da aplicação de qualquer sanção ao aluno que transgredir
o estabelecido no Regimento do Colégio Albert Sabin, é realizada uma orientação para
conscientizá-lo sobre as consequências da falta cometida, sendo ratificado um acordo verbal
pelo respeito às normas. Nas reincidências, ou de acordo com a gravidade do ato, o aluno
estará sujeito às seguintes sanções disciplinares: Advertência Escrita, Suspensão ou Termo
de Compromisso, não havendo obrigatoriedade na observância dessa sequência. Cabe aqui
ressaltar alguns deveres importantes dos alunos de nosso Colégio:
•

comportar-se conforme as normas da boa educação, da convivência pacífica e da
disciplina escolar;

•

comparecer assídua e pontualmente às aulas;

•

apresentar-se com uniforme nas aulas de Educação Física. O avental é obrigatório
em aulas de laboratório;

•

apresentar-se vestido adequadamente para o ambiente escolar;

•

tratar professores, colaboradores e colegas com respeito e cordialidade;

•

preservar sempre as instalações físicas e o material didático da Instituição, bem
como respeitar os objetos de uso de seus colegas e indenizar os prejuízos, se
assim couber;

São aulas que acontecem no período inverso às aulas regulares, durante todo o ano,
sendo suspensas nos períodos de Recuperação.
Têm como objetivo sanar dúvidas de conteúdos que estão sendo trabalhados nas
diversas disciplinas.
O aluno, ao encaminhar-se para o plantão de dúvidas, deverá trazer seu caderno de uso
diário, com a dúvida destacada, visando, assim, tornar a aula mais eficaz.
Os alunos podem participar de forma voluntária.
Para o Ensino Médio, semanalmente, temos plantão de dúvidas para as disciplinas que
compõem a área de Exatas (Química, Física e Matemática).
PROGRAMA ESPECIAL DE ESTUDOS
Programa criado para sanar dúvidas de conteúdos acumulados na vida acadêmica de
nossos alunos, dúvidas estas verificadas por nossos professores, ao longo do trabalho, em sala
de aula.
As aulas do Programa Especial acontecem ao longo do ano, sendo suspensas somente
no período de Recuperação.
Os alunos são convocados pela equipe pedagógica.

Orientações

gerais para as famílias

MÓDULOS DE APROFUNDAMENTO

OFICINA DE PRODUÇÃO DE TEXTO

Os cinquenta alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, com as maiores médias
nas disciplinas envolvidas nos módulos, serão convidados a participarem do programa no 1º
trimestre da 1º série do Ensino Médio, no ano subsequente. No 2º e 3º trimestres, poderão
participar do módulo os alunos com média igual ou maior que 7,0 nas disciplinas mencionadas,
no período letivo: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Química.
Na 2ª série do Ensino Médio, serão convidados, para o 1º trimestre, os alunos com
média geral, na 1ª série, igual ou maior que 7,0 nas disciplinas envolvidas no módulo. No 2º e
3º trimestres, poderão participar do módulo os alunos com média igual ou maior que 7,0 nas
disciplinas mencionadas, no período letivo.
Ao atingir tendo este pré-requisito, o aluno é convidado a participar desse Programa
de Módulos de Aprofundamento que acontece às segundas, terças e quintas-feiras, das 14h às
17h15.
O programa tem como objetivo fazer uma preparação dosada e paulatina de nossos
alunos para os vestibulares, criando rotina de estudos, disciplina, ritmo e outros requisitos para
um bom aproveitamento frente aos grandes exames do país.
O aluno que optar por participar tem algumas regras a seguir, que são explanadas
quando da adesão ao projeto, dentre as quais uma é fundamental: limite de 15 faltas por ano,
isto é, 60 aulas não assistidas.
O material didático que acompanha os alunos nas aulas do Módulo de Aprofundamento
é adquirido pelas famílias no início dos trabalhos, e montado, em parceria, por assessores
pedagógicos e a editora escolhida.

Programa para alunos da 1ªe 2ª séries do Ensino Médio que visa a proporcionar
2h/aula a mais na disciplina de Produção de Texto, semanalmente. Tem, como público-alvo,
alunos com dificuldade em expressão escrita. As aulas acontecem ao longo do ano, sendo
suspensas somente nos períodos de Recuperação. É necessária, para o bom andamento dessa
atividade, frequência constante.

MÓDULOS PREPARATÓRIOS PARA OLIMPÍADAS ACADÊMICAS
Projeto oferecido aos alunos de 1ª e 2ª séries. As equipes preparatórias para
Olimpíadas Acadêmicas do Sabin se dedicam a aprofundar seus conhecimentos nas áreas de
Matemática, Física e Química, com o objetivo não apenas de participar das grandes competições
acadêmicas, como de se desenvolver mais amplamente nas áreas nas quais apresentam maior
aptidão. Atendendo ao perfil de cada disciplina, cada módulo preparatório funciona de acordo
com regulamento específico a ser encaminhado aos alunos convidados.

AULA-TEMA
Programa para alunos de 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio que consiste de palestras ministradas
por especialistas das diversas áreas do conhecimento, que podem ser convidados externos ou
professores do Colégio. As palestras acontecem nas quartas-feiras, das 15h45 às 17h15, exceto
nas Semanas de Avaliações.
CINE FÓRUM
Oferecido para os alunos do Ensino Médio, com o objetivo de proporcionar debates a partir da
apresentação de filmes com enredos relevantes para reflexões políticas, sociais, econômicas e
científicas.
MÓDULO ESPECIAL
Destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio. É dividido em 5 turmas:
•

•

Módulo Especial Turmas A e B - alunos selecionados pelo corpo docente e pela
Coordenação Pedagógica, com média igual ou superior a 7,0 nas disciplinas
envolvidas no módulo. Aulas de segunda a sexta-feira, das 14h às 15h30. O almoço
desses alunos é custeado pelo Colégio nos dias úteis.
Módulo Especial Turmas C, D e E - para os alunos que fizerem adesão. Aulas de
segunda a sexta-feira, das 14h às 15h30.
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O material didático para os dois grupos é o mesmo, contemplando a revisão de
todo o conteúdo visto no Ensino Médio e aprofundando o conteúdo da 3ª série. Esta
atividade tem, como objetivo principal, a preparação dos alunos nessa etapa final
do Ensino Médio, às vésperas dos grandes vestibulares.
Eletivas Sabin

Destinado especificamente aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, com o propósito
de promover mais aprofundamento dos conteúdos desenvolvidos no ensino regular. As aulas
acontecem nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 15h45 às 17h15.
PROGRAMA DE FÉRIAS
Destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, durante a primeira quinzena das
férias de julho, para resgatar conceitos pertinentes à Língua Portuguesa, Produção de Texto e
Matemática. Os alunos serão convocados pela Coordenação Pedagógica.
CURSO DE FÉRIAS
Destinado aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, durante a primeira quinzena das férias
de julho, para aprofundar conceitos e treinar estratégias de resolução de questões desafiadoras
em Atualidades, Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática e Química.
Os alunos que foram convocados para o Programa de Férias poderão participar do Curso de
Férias nas disciplinas mencionadas, exceto em Língua Portuguesa e/ou Matemática.

www.albertsabin.com.br
www.facebook.com/ColAlbertSabin
Av. Darcy Reis, 1.901 • Pq. dos Príncipes
05396-450 • São Paulo, SP
Tel.: (11) 3712-0713 • Ramal 240

