
COLÉGIO PROFESSOR ANSELMO   
                                                       

NORMAS  DISCIPLINARES / 2020 
 
 

  Senhores responsáveis e alunos: 
 

 Leiam com muita atenção as Normas Disciplinares abaixo, no sentido de evitarmos futuros problemas, 
gerados pelo não conhecimento das mesmas. 
 Sabemos que sem disciplina é muito difícil haver aprendizagem e impossível haver educação para a vida. 

 
I . QUANTO  AO  UNIFORME 
 

- Os alunos novos terão prazo de 30 dias a partir do 1º dia de aula, para virem uniformizados; os alunos antigos 

deverão estar devidamente uniformizados no primeiro dia de aula.  
 

OBS: 1ª Calçado: tênis preto ou branco.  

         2ª Não será permitido uso de Calça Jeans. 

         3ª Uniforme completo do Colégio. 
     

 INÍCIO DAS AULAS: 03 de fevereiro (segunda-feira): Jardim de Infância ao 9º ano 

 
II . QUANTO  À  CONDUTA  DO  ALUNO 
 

 São consideradas faltas graves por parte do aluno 
 

- Não é permitido a entrada de alunos com os aparelhos descritos a seguir: telefone celular,  câmera fotográfica ou qualquer outro 
aparelho de uso pessoal; 

- Ocupar-se, durante as aulas, de atividades estranhas a elas; 
- Desrespeitar frontalmente as normas do colégio ou determinações da diretoria; 
- Destratar colegas, funcionários, professores e quaisquer outras pessoas que se encontrem no ambiente do colégio; 

- Faltar às aulas, tendo saído de casa com o objetivo de ir para o colégio ( “matar aula” ); 
- Trazer para o colégio objetos que, de alguma forma coloquem em risco a segurança do aluno. 

 

 Conforme o Regimento Interno deste estabelecimento de ensino (cap. V art. 164, folha 21), os alunos são 

passíveis das seguintes penalidades: 
 

1ª - Advertência verbal;    4ª - Suspensão de 8 dias; 
2ª - Advertência por escrito;    5ª - Notificação ao Conselho Tutelar. 

3ª - Suspensão de 3 à 5 dias; 

 
III . QUANTO  A  SEGUNDA  CHAMADA  DE  AVALIAÇÃO 
 

- O pedido de 2ª chamada deve ser feito pelo responsável até 48 horas após a realização da avaliação; 
- A taxa de 2ª chamada corresponde a R$ 20,00 (por avaliação); 

- As avaliações de 2ª chamada são realizadas em dia e horário previamente marcados pelo colégio. 

 
IV . QUANTO  AO  REQUERIMENTO  DE  DOCUMENTOS  NA  SECRETARIA 
 

 Os prazos de entrega para documentos requeridos são:  
- Declarações ( 3 dias úteis)   

- Histórico Escolar ( 30 dias ) 

 
V .  QUANTO  AO  HORÁRIO 
 

- Turno da manhã:   7h e 30min às 12h e 50min do 6º ao 9º ano 

          8h às 12h  4º e 5º ano  
 

- Turno da tarde:    13h às 17h  turmas do Jardim de Infância ao 3º ano 

         

                                                               A Direção 
 

 

 

Seja Luz 

“Carregue dentro de si apenas o bem. O amor a bondade e a paz são sempre boas companhias.”   

                                                                               Chaplin 


