










Ou, para os alunos que participarem da avaliação final: 

A.F. = Avaliação Final 

M.F. = Média Final (obtida após avaliação final)

M.F. = (M.A.) + (A.F.) > 6,0 (seis)

g) Pedidos de Reconsideração e Recursos contra resultados
• A familia pode, quando for o caso, entrar com pedido de reconsideração ou recurso

contra os resultados de avaliações ou finais.
• Os procedimentos, prazos e locais para esses processos estão afixados na secretaria ou

podem ser visualizados neste Uni<.

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

O aluno será encaminhado à Coordenação, sempre que necessário, para trabalho de 
Orientação Educacional, com o objetivo de ajudar o educando a desenvolver uma 
metodologia de organização dos estudos e para auxiliá-lo em questões ligadas à 
convivência. 

MATERIAL ESCOLAR 

Todo o material escolar deve ser identificado com nome completo, ano e turma. Lembramos 
que o Colégio não se responsabiliza por objetos que não façam parte do material 
pedagógico, tais como: brinquedos, eletrônicos, celulares e outros. Quaisquer desses 
materiais que forem recolhidos em sala somente serão devolvidos no final do período de 
aula. 

UNIFORMES 

Os alunos devem usar diariamente o uniforme, inclusive quando convocados a atividades 
acadêmicas aos sábados. Na inobservância desse aspecto, o aluno será encaminhado 
àCoordenação, que orientará o aluno. Em caso de reincidência, a família será comunicada e, 
na, 3° ocorrência do trimestre, o aluno receberá advertência por escrito. Ressaltamos que o 
avental é exigido nas aulas de laboratório e é também parte do uniforme, sendo, pois, 
obrigatório. Todas as peças devem ser identificadas com nome completo e ano. Uniformes e 
objetos perdidos devem ser procurados no setor "Achados e perdidos", de segunda a sexta
feira, das 8h às 17h30, no prédio Monet, com as auxiliares de convivência e, também, no 1 °. 
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 Aulas de 
Apoio e Programa Especial de Estudos. 

LIVROS PARADIDÁTICOS E OUTROS MATERIAIS 

Ao longo do ano, de acordo com os projetos desenvolvidos, serão solicitados outros livros 
de leitura ou materiais espedficos. 

https://www.albertsabin.com.br/www/wp-content/uploads/2022/02/Reconsideracoes-e-Recursos-contra-as-avaliacoes.pdf





