
  
 

 

 

 

Missão do Colégio Stagio 

 O Colégio Stagio tem como missão formar estudantes que exerçam o seu papel na 

construção de um mundo melhor, mais solidário e amoroso, contribuindo para a união das 

pessoas das mais variadas origens em torno de objetivos em prol de todos os seres e da 

sustentabilidade ambiental, social e econômica do planeta.  

 

Objetivos do Ensino Médio 

          O Ensino Médio do Colégio Stagio visa à formação de cidadãos críticos, éticos e 

protagonistas da sociedade em que vivem, de modo a atuar sobre ele, contribuindo na construção 

de um mundo melhor. Além disso, os estudantes são preparados para obterem sucesso no Enem 

e nos principais exames vestibulares do país.  

 

Guia da Família e do aluno: 

A fim de construirmos uma parceira que garanta a autonomia do nosso estudante, assim 

como o desenvolvimento acadêmico do mesmo, seguem algumas informações básicas sobre 

normas e funcionamento do Ensino Médio. É imprescindível que leiam com muita atenção.  

A coordenação pedagógica valoriza a comunicação com as famílias e com os discentes, 

estando sempre à disposição para qualquer esclarecimento.   

 

1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

Diretora pedagógica:  

Marcia Penteriche Menucelli 

e-mail: mmenucelli@gmail.com.br 

 

Vice-diretora pedagógica:  

Giovanna Menucelli  

e-mail: mmenucelli@gmail.com.br 

 

Coordenadora pedagógica:  

Carla Cristina Arruda  

e-mail: professoracarla.arruda@gmail.com 

 

Orientadora pedagógica: 

Angelica Silva Chico 

e-mail: angelica@colegiostagio.com 

 

 

Assistente de coordenação:  

Miriam Salvanini 

e-mail: 

miriam.salvanini@colegiostagio.com.br 

 

Coordenadora de Idiomas:  

Ligia Araki 

e-mail: ligia.lea@gmail.com 

 

Coordenadora de Esportes:  

Vanessa Antonialli 

e-mail: esporte@colegiostagio.com.br 

 

 

GUIA DA FAMÍLIA E DO ESTUDANTE - 2020 
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2. HORÁRIO DAS AULAS: 

 
MANHÃ 

 

1ª aula 7h 3ª aula 8h40 5ª aula 10h40 7ª aula 12h20 

2ª aula 7h50 4ª aula 9h50 6ª aula 11h30 

 
PONTUALIDADE E ATRASOS: 

O estudante deverá estar dentro da sala antes de tocar o sinal de início das aulas ou 

término do intervalo. Para a primeira aula, haverá tolerância de 10 minutos. Após as 7h10, o 

estudante será encaminhado à coordenação que comunicará imediatamente a família. No 

quarto atraso, será solicitada a presença da família na escola para um atendimento com a 

coordenação pedagógica. 

É importante lembrar que a pontualidade contribui na avaliação atitudinal do aluno, 

portanto os atrasos, além de comprometerem o aprendizado do discente, implicam na média 

final do mesmo.  

 

SAÍDAS ANTECIPADAS: 

          Caso seja necessária a saída do estudante antes do término das aulas, os pais deverão 

enviar a autorização POR ESCRITO, via Clip Escola ou no e-mail da assistente Miriam. 

Nenhum aluno será dispensado a partir de ligação telefônica ou pelo WhatsApp.   

 

3. MATERIAL DIDÁTICO 

 

         Nosso material é composto pelo Chrome Book, preferencialmente, ou outro aparelho 

eletrônico e a plataforma Geekie One. É muito importante que o estudante faça sempre o 

download dos capítulos que os professores iniciam para garantir a participação e o 

aprendizado, independente do acesso à Internet.  

 

4. CALENDÁRIO 

 

O calendário com todas as datas de feriados, avaliações, reuniões, Mostra Cultural e 

outras atividades será enviado pelo Clip Escola. É imprescindível que os responsáveis 

acompanhem as postagens encaminhadas por esse canal de comunicação. 

 

5. UNIFORME 

 

É obrigatório o uso do uniforme completo (calça, camiseta, bermuda e blusão). Caso o 

estudante venha para a escola sem o uniforme, a família será imediatamente comunicada via 

Clip Escola. Na quarta vez em que isso ocorrer, o estudante retornará à sua casa, não 

podendo frequentar as aulas daquele dia. Se houver alguma avaliação, ele ficará com ZERO 

na mesma.  

Se por um acaso a família fez a compra do uniforme e esse não chegou ou algum outro 

problema que justifique à ausência desse, comunicar à coordenação pedagógica. 

Não é permitido customizar ou danificar a camiseta da escola. 

 



 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

 
Para facilitar o acompanhamento do somatório das médias trimestrais, lembramos que nossa 

média é 6,0 (seis), sendo as avaliações organizadas na seguinte ordem: 
 

(1) AVALIAÇÃO ATITUDINAL: Correspondente a 20% da nota final do aluno, avalia o 

empenho do mesmo no decorrer do trimestre. São pontuadas a participação do aluno em 

sala de aula, a entrega de lição de casa e sua presença e pontualidade em cada aula.  

(2) AVALIAÇÃO PROCESSUAL: Diz respeito ao desempenho do aluno no decorrer do 

trimestre e corresponde a 40% da nota final do discente. Está dividida em duas partes: a 

primeira (10% da nota), envolve as atividades pontuais realizadas pelos alunos em sala ou 

em casa (Geekie One); a segunda (30%) são as provas, projetos, seminários, leitura de 

livros. São avaliações que demandam dedicação, comprometimento e estudo do aluno. 

(3) AVALIAÇÃO FINAL: No meio do trimestre, os alunos realizam uma avaliação global 

(10%). Em um ou dois dias, fazem uma prova com questões de todas as matérias. Essa 

avaliação pode ser preparada pelos professores ou pela plataforma Geekie One, adotada 

pela escola. Ao término do trimestre, em dois dias conforme a divisão proposta pelo 

ENEM, os alunos efetuam as avaliações trimestrais. Correspondente a 30% da nota do 

aluno, essa é elaborada pelos professores com os conteúdos desenvolvidos no decorrer 

do mesmo período. Para os alunos que não atingem a nota 6,0 (seis), a escola oferece o 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO (4), que consta de um envelope com exercícios, plantão 

de dúvidas com o professor da disciplina para que o aluno possa tirar suas dúvidas acerca 

dos exercícios realizados e, por fim, uma nova avaliação. O resultado dessa recuperação 

soma com a nota da trimestral e divide por dois. A nota final pós-recuperação não 

ultrapassa a média 6,0.  

(5)  MÉDIA FINAL: A média final é composta pela soma da Avaliação Atitudinal (20%) com a 

Avaliação Processual (40%) e a Avaliação Final (40%) 

7. “COLA” EM AVALIAÇÕES 

 

   Caso o estudante seja pego com “cola” ou tenha qualquer atitude que configure a 

tentativa de fraude em seu favor ou de terceiros, o professor retirará a prova e 

encaminhará o discente para a coordenação pedagógica. Essa comunicará imediatamente 

 



 

à família e aplicará a sanção devida: nas avaliações mensais ou pontuais, o estudante 

ficará com a nota ZERO na disciplina. No caso da avaliação trimestral, a nota ZERO se 

estenderá a todas as disciplinas daquele dia.  

 

PRIMEIRO DIA – Língua Portuguesa, História, Geografia e Filosofia / Sociologia 

SEGUNDO DIA – Matemática, Física, Química e Biologia 

8. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL 

 

Caso o estudante tenha atingido menos de 6,0 (seis) na Avaliação Trimestral, ele será 

submetido ao processo de recuperação que compreende de duas partes: 

 

a) Plantão de dúvidas: o estudante recebe um envelope da coordenação contendo 

exercícios para ele resolver em casa e elencar as dúvidas do(s) conteúdo(s). Em um dia 

e horário determinado, o aluno deve comparecer ao Plantão de dúvidas com o próprio 

professor da disciplina para entregar a resolução dos exercícios e tirar as dúvidas.  

 

IMPORTANTE: O envelope deve ser entregue somente pelo ALUNO para o professor no 

horário estabelecido e enviado pela coordenação. A recepção não tem autorização para 

recebê-lo. Envelope = 3,0 (três) 

 

b) Avaliação de recuperação: após uma semana do plantão de dúvidas, de modo que o 

aluno tenha tempo para estudar, haverá uma prova, no valor de 7,0 (sete), que somará 

com a nota dos exercícios do envelope. 

 

IMPORTANTE: A nota de recuperação será somada à avaliação trimestral e dividida por dois. 

A nota final não ultrapassa a 6,0 (seis). 

 

9. RECUPERAÇÃO FINAL 

Nossa avaliação é contínua e só há recuperação da Prova Trimestral, que corresponde a 

30% da média final.   

O Ensino Médio NÃO TEM recuperação final.  

10. PROVA SUBSTITUTIVA 

 

O estudante só poderá solicitar a prova substitutiva se apresentar atestado médico, 

atestado de óbito de algum familiar ou uma comunicação POR ESCRITO, via e-mail ou Clip 

Escola, do responsável, justificando a ausência dele. Essa justificativa deverá ocorrer no 

mesmo dia da falta ou, no máximo, no dia seguinte. 

Todas as provas substitutivas são realizadas às quartas-feiras subsequentes à falta e à 

justificativa no período da tarde, com início às 14h e término máximo às 16h.  

 

11. AULAS DE INGLÊS 

Os estudantes são classificados de acordo com o seu nível linguístico.  As aulas são às 

terças-feiras à tarde e há dois horários diferentes. O Grupo 1 (G1) inicia a aula às 13h30, 



 

término às 15h40. Após o intervalo seguem para a aula de Educação Física. O Grupo 2 (G2) 

inicia a aula de inglês após a Educação Física às 16h00 e termina às 18h10. 

Sobre atrasos: os estudantes do G1 terão tolerância de, no máximo, cinco minutos. 

Após às 13h35, o estudante será encaminhado para atendimento com a coordenação 

pedagógica e a mesma informará a família sobre o atraso e o discente deverá retornar para 

casa, não podendo assistir as demais aulas da tarde. Os estudantes do G2 não devem se 

atrasar após o intervalo para a aula de inglês. 

Sobre o material didático: O estudante deverá sempre trazer o livro, que será de 

acordo com o seu nível. Caso o estudante não traga, o mesmo levará uma ocorrência na 

agenda on-line e após três ocorrências sem material, levará uma advertência. 

12. AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Os estudantes escolhem entre três modalidades, sendo que devem passar pelas três durante 

o ano letivo de 2020. São elas: 

 Esportes de Quadra: Professor Alexandre Fijinaga (Quadra) 

 Treinamento Funcional: Professor Angelo Novais (Academia) 

 FitDance: Professora Amanda Gomes (Academia) 

 

Informações importantes sobre as práticas esportivas: 

 

 Os estudantes sempre são acompanhados pelos professores responsáveis no trajeto 

escola-academia. 

 É obrigatório o uso do uniforme completo.  

 O sistema de nota e trabalhos seguem os padrões e critérios do colégio 

 A avaliação é contínua 

 Ficar atento ao número de faltas, pois cada dia de aula (terça-feira) correspondem a duas 

aulas, ou seja, duas faltas. 

 É obrigatório o ATESTADO MÉDICO para a prática esportiva. Caso o estudante não 

apresente até 21 de fevereiro, não poderá frequentar a aula, ficando com falta.  

 Atestados de trabalho não serão aceitos para justificar a falta nas aulas. Apenas atestado 

de curso técnico no período da tarde mediante documento em papel timbrado 

especificando horário e dias da semana que o estudante frequenta justificarão a ausência 

do estudante nas aulas de práticas esportivas. Entretanto, o estudante deve fazer todas as 

atividades avaliativas do trimestre.  

 

13. NORMAS DISCIPLINARES 

 

O Colégio Stagio valoriza a convivência harmoniosa e respeitosa de todos os envolvidos no 

processo de aprendizagem. Dessa maneira, por meio do seu regimento escolar, gerencia as 

diversas situações vivenciadas no dia a dia, de modo a promover o melhor aproveitamento 

acadêmico e social de todos.  

A seguir listamos algumas condutas que não serão toleradas, podendo acarretar 

consequências para os estudantes envolvidos: 

 



 

a) Uso indevido de aparelhos eletroeletrônicos em geral em sala durante o horário de aula. 

b) Uso de APARELHO CELULAR durante as aulas, sendo que esse obrigatoriamente 

deverá permanecer desligado e guardado (Lei Estadual 12730/07), exceto mediante 

autorização do professor. Contatos de emergência deverão ser feitos através dos canais 

de comunicação do Colégio: e-mail, telefone ou Clip Escola. O não cumprimento da regra 

implicará na retirada do aparelho pelo professor. O equipamento só será devolvido para os 

pais ou responsáveis acompanhado da advertência escrita. 

c) Uso de APARELHO CELULAR durante os horários de prova. Até mesmo o porte do 

aparelho, ainda que desligado, acarretará sanções para o aluno, como a perda da nota.  

d) Fumar mesmo nas áreas abertas do Colégio, conforme Lei Estadual amplamente 

divulgada. 

e) Comparecer com camisetas de times, camisetas com mensagens pejorativas ou 

discriminatórias, uso de chinelos, crocs e shorts/minissaias. 

f) PICHAR, rabiscar ou desenhar nas dependências da escola, assim como no mobiliário. 

Também é proibida a ação nos arredores da escola. 

g) JOGAR OVO em um colega na rua ou nos arredores da escola. Conforme o Decreto-lei nº 

3.688/41, essa atitude é uma contravenção penal referente à pessoa, passível de punição 

legal. O(s) estudante(s) que participar dessa ação poderá ser advertido ou suspenso pela 

orientação pedagógica.  

 

Além das citadas acima, seguem abaixo outras punições e penalidades presentes no 

Regimento do Colégio Stagio do Ensino Médio. Solicitamos que leiam com atenção: 

 

DAS PROIBIÇÕES 
 

Art. 37 - É vedado ao aluno: 

I -  ocupar-se durante as aulas na execução de qualquer trabalho estranho às 

mesmas; 

II -  ausentar-se das aulas ou atos escolares sem licença do professor, do Diretor ou da 

pessoa incumbida da vigilância, bem como se conservar na sala de aula ou nos 

corredores durante o intervalo; 

III -  formar grupos e promover algazarras nos corredores e pátio durante o período das 

aulas, no seu início ou término; 

IV -  entrar na sala dos professores sem a devida autorização; 

V -  trazer ao estabelecimento revistas, jornais ou quaisquer objetos que possam 

perturbar o estudo, serem nocivos à moral ou ainda de cunho político ou religioso; 

VI -  promover vendas, coletas e subscrições dentro da escola, para qualquer finalidade 

que seja, inclusive para presentear professores, sem a autorização da direção; 

VII -  gravar nas paredes, no assoalho ou em qualquer parte do edifício ou material 

escolar, desenho ou sinais gráficos; 

VIII -  agredir verbal ou fisicamente, colegas ou funcionários da escola;  

IX -  sair da sala de aula ou local de aula sem autorização do professor;  

X -   proferir palavras de baixo nível dentro do recinto da escola; 

XI -  desrespeitar o professor, ou qualquer outro funcionário da escola com palavras, 

gestos ou atos; 

XII -  comer ou beber na sala de aula; 

XIII -  conversar na sala de aula, em momentos considerados inadequados pelo 

professor; 



 

XIV -   discriminar através de palavras ou atitudes outros alunos da escola, inclusive em 

relação às diferenças raciais, étnicas, sexuais, intelectuais, físicos ou comportamentais; 

XV -  não seguir instruções dadas por professores, coordenadores ou diretor da escola; 

XVI - entrar atrasado em sala de aula, após o sinal ter sido dado na primeira aula ou nas 

demais aulas, se atrasado deverá esperar a próxima aula para entrar em classe e 

justificar o seu atraso junto à Orientação; 

XVII -  entrar na escola sem estar completamente uniformizado; 

XVIII - estragar, quebrar ou manchar qualquer parte do prédio ou mobiliário escolar, ou 

plantas da escola, ou material de uso coletivo da escola, ou material ou objetos 

particulares de alunos ou funcionários; 

XIX – utilizar celular para fazer ou receber ligações, jogos, música ou qualquer outra 

finalidade que o ocupe e que não faça parte da aula. 

 

DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 38. Pela inobservância de seus deveres e proibições fixadas neste Regimento, os 

alunos conforme gravidade ou reincidência nas faltas estará a critério do Orientador 

Educacional ou Diretor, com recomendação do(s) professore(s), sujeitos às seguintes 

penalidades: 

 

I - advertência oral, particular; 

II - advertência escrita, com convocação dos pais ou responsável; 

III - suspensão de até 03 (três) dias da frequência às aulas; 

IV - transferência compulsória. 

V - Reparo aos danos causados ao patrimônio escolar 

 
Art. 39. O diretor ou orientador educacional poderá ao seu critério solicitar ao aluno 
que conserte ou pague prejuízos de material que causou à escola, ou funcionários. 
 
Art. 40. Serão vedadas sanções e penalidades que atentem contra a dignidade 
pessoal, contra dignidade física e mental ou que prejudiquem o processo formativo. 
 
Art. 41. O diretor ou o orientador educacional poderá solicitar aos pais 
encaminhamentos do aluno para acompanhamento médico, psicológico ou 
psicopedagógico. 

Art. 42. Contra qualquer ato punitivo previsto nos artigos anteriores, o aluno terá direito 
à defesa assistido, por seu responsável, cabendo recurso à Diretoria da Escola no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de notificação. 

Parágrafo Único: Os recursos serão apreciados e/ou decididos pelo Conselho de 
Classe mediante sua convocação. 

 

14. LEMBRETE FINAL 

 
Uma convivência respeitosa e harmoniosa cria o ambiente propício para que estudantes 

possam voar além das paredes da escola. 

 

BOM ANO LETIVO DE 2020! 

EQUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO MÉDIO 
 


