












k) Pedidos de Reconsideração e Recursos contra resultados
• A família 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 link.

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

O aluno será encaminhado, sempre que necessário, à Coordenação Pedagógica, para 
orientação. Se preciso for, fora do período de aula. 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

• O aluno poderá agendar a Orientação de Estudos na Coordenação.
• O aluno poderá ser convocado a Orientação de Estudos, sempre que necessário. Se

preciso for, fora do período de aula.

UNIFORMES 

• No 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.

BONÉ 

• 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.

• 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 1 ° andar do Prédio da Vinci.

LIVROS PARADIDÁTICOS E OUTROS MATERIAIS 

• De acordo com as atividades desenvolvidas, serão solicitados livros paradidáticos ou
materiais específicos.

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





