


 Colégio Saber, com 25 anos de história e tradição na educação, atendendo alunos da educação infantil 
ao ensino Médio, proporcionando aos seus alunos uma formação humana e cristã; oferece um ensino 
de qualidade e ambiente propício ao desenvolvimento integral do educando, conta com o trabalho 
especializado de mais de 80 profissionais, em um espaço reformulado e seguro.

 Fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) a Proposta Pedagógica do Colégio Saber é baseada 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, buscando conciliar o conhecimento e o exercício da cidadania, a 
responsabilidade social e autonomia intelectual.
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A MISSÃO

O Colégio Saber, há 25 anos, vem contribuindo com a educação de Brasília se tornando uma instituição de 
renome em Taguatinga e região, onde realizamos uma educação plena e inclusiva, pautada nos princípios 
cristãos. A missão do Colégio Saber é a educação da pessoa a partir dos valores cristãos, dando-lhe 
uma formação acadêmica de excelência, para que ela se desenvolva, de forma harmônica, nas dimensões 
cognitivas, afetiva, ética, comunitária, social e espiritual, em um ambiente comprometido com a justiça e a 
busca do bem comum, preparando-a para a vida e para o serviço aos demais. 

A AÇÃO SOCIAL

Inspirados no espírito de serviço aos outros, nossos alunos são estimulados, desde as primeiras séries da 
educação infantil, a desenvolverem sua capacidade de empatia com as causas sociais, através de campanhas 
de arrecadação de brinquedos, roupas e alimentos aos quais distribuímos a Creche alecrim, uma instituição 
carente situada na Cidade estrutural DF. São exemplos dessas ações de partilha e solidariedade.

A VIDA NA ESCOLA

O Colégio Saber objetiva ajudar no desenvolvimento e formação das crianças e dos jovens que lhe são 
confiados. Educar é um desafio permanente, diante do qual estão todos em constante aprendizado. É 
uma atitude de diálogo e solidariedade sempre à busca do melhor para os alunos em seus anos escolares. 
Dentre o amplo espectro de atores desse processo estão as famílias, fundamentais para o sucesso de uma 
educação que leve à construção autônoma de sujeitos éticos, solidários e atuantes política e socialmente. 
A participação dos pais e responsáveis nas propostas institucionais estreitas a relação colégio-família e 
enriquece a comunidade educativa. Dentre as vias de integração e aprofundamento da compreensão, 
destacam-se as periódicas Reuniões de Pais, momentos privilegiados para que o Colégio possa expor às 
famílias o seu projeto pedagógico e, através do diálogo, encontrar sua melhor aplicação e atualização.

PRÁTICAS DE ESTUDO

Os exercícios e tarefas de casa são fundamentais como complemento do trabalho em sala de aula, visto 
que contribuem para a fixação da aprendizagem e solução de dúvidas. A família tem um papel importante 
no apoio ao estudo domiciliar, através de acompanhamento e gestão do tempo. A Agenda Escolar, além 
de instrumento de planejamento dos alunos, deve ser encarada nas primeiras séries como o principal 
instrumento de comunicação entre a escola e a família. 



Educação Infantil / Fundamental I
A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, é na educação infantil que se podem englobar 
todas as modalidades educativas vividas pelas crianças pequenas na família e na comunidade, antes mesmo 
de atingirem a idade da escolaridade obrigatória. A Educação Infantil é uma das mais complexas fases do 
desenvolvimento humano, em seus diversos aspectos, tais como intelectual, emocional, social e motor.
O Modelo Pedagógico adotado na Proposta Educacional do colégio Saber na Educação Infantil é o 
Sistema Mackenzie de Ensino (*somente educação Infantil).

É o cognitivo-interacionista, que trabalha com o conceito de conhecimento transmitido em uma base 
de raciocínio dedutivo, associado ao método indutivo da construção do entendimento, na interação do 
aluno com o objeto do conhecimento, mediante a orientação e intervenção do professor. Considerando 
que toda atividade educacional transmite uma filosofia de vida, esse modelo pedagógico está calcado no 
pensamento e na estrutura cognitiva da cosmovisão cristã evangélica reformada, que são moldados pelas 
pressuposições contidas na Bíblia.
O Colégio Saber, de acordo com a faixa etária do ano de ingresso estabelecida em conformidade com a 
legislação vigente, oferece a Educação Infantil, em período regular, nas seguintes modalidades:

Maternal I - Crianças a partir de 1 ano e 8 meses até 3 anos de idade;
Maternal II - Crianças a partir de 3 anos de idade;
Jardim I - Crianças a partir de 4 anos de idade;
Jardim II - Crianças a partir de 5 anos de idade;

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
1. Agenda
É um meio de comunicação entre pais e professores. Por essa razão, é importante que os pais e /ou 
responsáveis mantenham atualizados os dados do aluno, além de verificar diariamente as informações 
registradas e assinar os comunicados.

1.1 Atrasos
O atraso ou saída do aluno antecipada interfere na sequência das atividades. Quando houver um imprevisto 
na chegada ou saída, os pais ou responsáveis deverão comunicar à coordenação Escolar do Colégio.

1.2 Usos do Uniforme
Uniforme completo é de uso obrigatório e de preferência calçado fechado.
A criança deverá trazer diariamente uma muda de roupa extra na mochila em casos de eventualidade 
(Somente educação Infantil).



1.3 Faltas
No caso do aluno ausentar por motivo de doença, a falta será justificada mediante atestado médico ou 
atestado de comparecimento. Por motivo de viagem ou qualquer outro de ordem pessoal/particular, o 
responsável deverá comunicar a Coordenação Pedagógica. A comunicação, porém, não implicará o abono 
da falta, nem dispensará o aluno da entrega das tarefas/trabalhos escolares exigidos.
Caso o aluno estiver com 02(duas) faltas consecutivas, sem justificativa a Coordenação Escolar do Colégio 
Saber entrará em contato com os pais/responsáveis para saber o motivo.

1.4 Retirada do aluno da Escola
No ato da matrícula os pais/responsáveis preenchem uma ficha com o nome das pessoas autorizadas a 
buscarem o seu filho (a) no Colégio. Portanto, caso os pais/responsáveis ligarem na Escola, informando 
o nome de outra pessoa NÃO autorizada na ficha ou na agenda para vir buscar a criança na Escola, não 
iremos entregá-lo, por motivo de segurança.

1.5 Usos de medicamento
Caso necessário é preferível os pais/responsáveis que estiverem disposição, compareçam no Colégio para 
ministrar o medicamento. Caso isso não ocorra, deve – se apresentar a receita atualizada e assinar a ficha 
de autorização, para que os nossos profissionais possam dar a medicação para o aluno (a).
Obs.: NÃO ministramos nenhum medicamento sem a apresentação da receita atualizada.

1.6 Datas Comemorativas
O Colégio Saber segue o Calendário Escolar homologado pela Secretaria de Educação do DF e Calendário 
Interno da Escola.
Eventos Externos:
• Páscoa
• Culto da Família
• Formatura (Jardim II)
• Cantata de natal

1.7 Comemorações de aniversário na Escola
Os aniversários poderão ser comemorados na Escola, desde que sejam observadas as seguintes orientações:
Agendamento - Os pais/responsáveis devem procurar a professora para agendar a comemoração com pelo 
menos 10 dias de antecedência. Horário: A combinar com tempo máximo de 1 hora de duração. Convidados 
• O aniversário na escola é comemorado apenas com os amigos e com até 05 (cinco) familiares. Convites 
• Devem ser entregues para as professoras da turma devidamente preenchidos e com no mínimo dois dias 
de antecedência. Importante: Decoração - Não será liberada a decoração da sala para não alterar a rotina 
das atividades anteriores e posteriores a comemoração. Será permitido apenas: decoração para a mesa, 
para um pequeno painel e balões.
Observações:
• A arrumação da sala poderá ser feita no dia da festa e 10 minutos antes do horário da comemoração.
• A organização do local do aniversário fica por conta da família.
• Neste dia, excepcionalmente, o aluno poderá vir com a roupa da sua preferência.
• Alimentos gordurosos e excessivamente calóricos não devem ser servidos para as crianças.
• Dê preferência aos sucos, bolos de frutas e até mesmo às frutas;
• Refrigerantes e chocolates não deverão ser servidos;
• Sugestões de lanches: salgados assados (evite frituras), pão de queijo, sanduíche natural etc.
• Saco surpresa: NÃO colocar chiclete ou pirulito redondo (perigoso para as crianças).

1.8 Dias do Brinquedo (Somente educação Infantil);
Nosso dia do brinquedo é toda sexta-feira. Nos demais dias da semana, não será permitido trazê-lo, caso 
a criança traga, ficará guardado na mochila e não será utilizado.
Essa atividade tem como objetivo permitir que a criança faça uma escolha pessoal dentre seus brinquedos 
preferidos, trazendo para a escola e compartilhando com os amigos. Assim, gostaríamos de deixar 
observações referentes à este dia:
• Trazer somente 01 brinquedo;
• Não trazer brinquedos caros;
• Não trazer brinquedos perigosos (arma, espada, flecha etc.);
• Não trazer brinquedos com peças pequenas;
• Não trazer brinquedos grandes (skate, patinete, bicicleta, casa etc.).
Apesar de sempre fazermos a mediação no sentido do cuidado, ressaltamos que a escola não se 
responsabiliza por brinquedos quebrados ou perdidos.



1.9 Atividades Extras
Oferecemos as seguintes atividades extras uma vez por semana: Ballet, Judô, Educação Física, Música e 
Inglês (Direito e filosofia cristã somente Fundamental I).

10. Alimentação
Os pais/responsáveis poderão mandar o lanche ou optarem por adquirirem na lanchonete (Fundamental). 
Sugerimos que enviem alimentos saudáveis.

10.1 Reuniões de Pais (Somente educação Infantil)
O comparecimento dos pais a reunião é indispensável. Lembra-se que é direito dos pais comparecer à 
reunião de seus filhos. Caso necessário, emitimos declaração de comparecimento dos mesmos à Escola. 
As reuniões acontecerão semestralmente. Na semana da reunião, com antecedência, os pais/responsáveis 
serão comunicados através de bilhete na Agenda Escolar e também na Lista de Transmissão.

10.2 Atendimentos aos Pais/responsáveis
A Escola mantém os serviços de Secretaria funcionando de 2ª a 6ª feira.
Matutino: 7h30 às 11h:45
Vespertino: 13h30 às 17h:45
O atendimento individual pela Coordenação ou Direção, poderá ser feito de 2ª a 6ª feira, sempre que 
possível através de agendamento. Este procedimento evitará perda de tempo por parte dos responsáveis 
e garantirá a qualidade do atendimento.
As informações sobre as crianças serão fornecidas em reuniões de pais/responsáveis ou pela coordenação 
da Escola assim que se fizer necessário.

10.3 Tarefas de Casa (Somente educação Infantil)
As tarefas de casa têm como finalidade iniciar a formação de hábitos e a criação de senso de responsabilidade. 
É de suma importância realizar as tarefas escolares de acordo com as orientações dos professores. Os pais 
poderão contribuir nesse momento auxiliando e não executando a tarefa para a criança.
Maternal I - 02 vezes por semana
Maternal II - 03 vezes por semana
Jardim I - 04 vezes por semana
Jardim II - 04 vezes por semana

MANUAL DO ALUNO - COLÉGIO SABER 
DOS DIREITOS: Educação Infantil / Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

1. Conhecer o regimento escolar e solicitar informações sobre o mesmo;
2. Acessar aos setores de orientação educacional e/ou coordenação pedagógica, bem como do corpo 
docente, em caso e dúvida ou necessidade acadêmica;
3. Tomar conhecimento do registro de seus rendimentos escolares e de sua frequência, através de 
boletins (impressos e/ou digitais);
4. Utilizar os serviços e equipamentos que a Instituição oferece aos seus estudantes durante o período 
letivo, sob supervisão dos responsáveis dos departamentos, dentro dos horários estabelecidos;
5. Requerer 2ª chamada de avaliações, mediante apresentação de atestado médico, no prazo de 5 ( 
cinco) dias do retorno às aulas , e executá-las nos horários determinados pela Coordenação Educacional;
6. Usufruir das atividades sociais, cívicas, recreativas, culturais e religiosas promovidas pela unidade 
escolar;
7. Utilizar as instalações das unidades para atividade extraclasse, para prover pesquisa ou experiência, em 
horário compatível com o de sua aula e com as demais atividades acadêmicas , segundo o programa da 
unidade escolar, e com autorização da administração escolar, quando for o caso;
8. Acessar o acervo da sala de leitura nos horários estabelecidos;
9. Participar das eleições de representação de turma e/ ou agremiações formadas para os fins 
específicos de atividades escolares e da comunidade acadêmica, devidamente aprovada pela 
administração escolar;
10. Participar de excursões e passeios de cunho acadêmicos, promovidos pela Instituição, desde que 
devidamente autorizados pelos os pais ou responsáveis;
11. Relacionar-se com colegas, respeitados os padrões e normas de conduta definida pela Instituição;
12. Solicitar revisão de avaliações, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação dos resultados;
13. Reunir-se com colegas para organização de campanhas de cunho educativo, mediante aprovação 
escrita da administração escolar;
14. Solicitar transferência ou cancelamento de matrícula por si, quando maior de idade, ou por seu 
responsável, quando menor;



15. Apresentar sugestões relativas às melhorias em sua vida escolar e em sua turma, através da Diretoria 
Escolar, Serviços de Coordenação ou outros órgãos e departamentos de apoio ao serviço escolar.

DOS DEVERES: Educação Infantil / Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio.

16. Contribuir de forma efetiva, em sua esfera de atuação, para o prestígio da unidade escolar;
17. Portar-se em conformidade com os princípios deste regulamento, dentro da escola, ou fora dela, 
quando em atividades extraclasse, saídas autorizadas, ou quando estiver utilizando o uniforme escolar;
18. Comparecer assídua e pontualmente às aulas e atividades extraclasse, promovidas pela unidade 
escolar;
19. Possuir o material escolar solicitado e trazê-lo em ordem para as atividades escolares;
20. Manter-se informado sobre as atividades e programas da unidade escolar;
21. Respeitar os ambientes de aula e estudo, sendo vedada a utilização de aparelhos sonoros, telefones 
celulares ou afins durante os horários das atividades acadêmicas;
22. Respeitar os horários de atividades determinados pela unidade escolar, bem como os horários de 
tolerância estabelecidos para entrada e saída de alunos; A tolerância máxima de atrasos é de 15 minutos. 
(em casos específicos, procure a coordenação). 
23. Participar das atividades extraclasses, plantão de dúvidas e/ou programas de avaliação/reforço/
recuperação quando assim indicados pelos professores ou setores de orientação pedagógica/
educacional. (Para a participação destas atividades extraclasses fazem-se necessária a autorização 
escrita ou assinada pelo responsável, e sempre respeitando o horário de chegada e de saída).
24. Entregar à secretaria todos os documentos solicitados para a matrícula nos prazos determinados, 
quando maior;
25. Portar sempre a carteirinha estudantil;
26. Cultivar o asseio pessoal, apresentando-se devidamente uniformizado conforme o estabelecido 
para cada nível de ensino (calça, camiseta e blusão oficiais). Ficando ressalvado o uso do short/saia de 
uniforme exclusivamente para o ensino infantil e ensino fundamental I (até o 5º ano);
27. Usar obrigatoriamente o uniforme juntamente com tênis;
28. Trajar-se dentro dos moldes de vestimenta adotados pela Instituição.
29. Obedecer às normas estabelecidas neste manual do aluno bem como nos demais regulamentos da 
unidade escolar e/ou determinações superiores;
30. Obedecer a rigorosa honestidade e integridade na execução de quaisquer atividades da unidade 
escolar, de ordem acadêmica ou social;
31. Zelar pela conservação dos móveis e equipamentos da unidade escolar, responsabilizando-se pela 
indenização do prejuízo produzido por quaisquer danos causados pelo uso indevido do patrimônio da 
instituição;
32. Zelar pela limpeza dos edifícios e suas dependências, bem como pela preservação das áreas verdes, 
abstendo-se de destruir plantas, retirar flores ou folhagens dos canteiros, ou lançar papéis e detritos fora 
dos lugares apropriados de coleta de lixo;
33. Zelar pela propriedade da Instituição e pelo ambiente moral, social, espiritual na unidade escolar e 
fora dela;
34. Ter comportamento social respeitoso no relacionamento com os funcionários, professores, colegas, 
visitantes e autoridades presentes na instituição;
35. Manter conduta apropriada no relacionamento com outras pessoas, abstendo-se de contato físico ou 
insinuação, exceto os de cumprimento respeitoso e formal, mesmo sob compromisso de namoro;
36. Indenizar o prejuízo quando produzir dano material a objetos de propriedade de colegas e 
funcionários;
37. Devolver, no tempo devido, os livros retirados da ala de leitura bem como cumprir seu regulamento;
38. Observar as normas de prevenção de acidentes e avisos de segurança afixados nas dependências da 
Instituição;
39. Proibido correrias, algazarras, bullying, brigas, bem como “trotes” aos calouros, agressão física, moral 
ou qualquer outra forma de constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física e 
moral dos alunos e funcionários;
40. Proibido o uso de bonés, gorros, chapéus, boinas, bandanas ou qualquer outro tipo de cobertura, 
além de meninos com adornos femininos e meninas com adornos masculinos;
41. Proibido portar ou usar fogos de artifício, jogos de carta ou demais artigos contrários à filosofia da 
instituição, bem como porte/ ou leitura de livros e revistas considerados impróprios;
42. Proibido negociar, emprestar ou tomar emprestado dinheiro, roupas, livros ou outros objetos entre 
colegas ou funcionários;
43. Permanecer nas dependências da unidade escolar somente com a devida autorização e nos horários 
estabelecidos;
44. Manter um comportamento adequado que fortaleça o espírito patriótico e a responsabilidade 
democrática, inclusive comparecendo às comemorações cívicas e solenidades;



45. Manterem-se nos locais indicados durante o período das aulas, ausentando-se deles somente com 
autorização do professor ou Administração Escolar;
46. Partilhar e/ ou entregar aos pais ou responsáveis informações e comunicados pela agenda, circulares, 
convocações ou similares;
47. Respeitar as decisões e determinações tomadas durante o período letivo pelas respectivas 
comissões, divulgadas à comunidade acadêmica, que terão a mesma força que o presente regulamento;
Parágrafo Único. O aluno será responsável por seu material, inclusive carteira com documentos e 
dinheiro, cuidando para não os esquecer, ou deixar no campus da Instituição, não cabendo a ela qualquer 
responsabilidade na hipótese de extravio ou perda, bem como, furtos ou roubos de pertences e objetos, 
ocorridos dentro ou fora das dependências da Instituição.

É VEDADO AO ALUNO: Educação Infantil / Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

48. Entrar em classe ou sair dela sem permissão do professor, e da Unidade Escolar, sem a permissão da 
Coordenação e/ou Direção.
49. Conforme a Lei Municipal nº 4734, é proibido o uso de aparelhos de som pessoais, celulares, câmeras 
e jogos eletrônicos durante as aulas. A infração da lei implica recolhimento do equipamento e sua 
posterior devolução ao responsável. 
50. Qualquer tipo de filmagem ou fotografia nas dependências da escola, tampouco publicação dos 
mesmos na internet sem autorização expressa da Direção escolar;
51. Promover, sem autorização da Coordenação e/ou Direção Escolar, vendas e ou trocas de qualquer 
natureza nas dependências da Unidade Escolar;
52. Promover, sem autorização da Coordenação e/ou Direção Escolar, campanhas, rifas, coletas, 
subscrições, em nome da Instituição;
53. Formar grupos ou promover algazarras, vaias ou distúrbios nas salas de aula ou outras dependências 
e nas imediações do estabelecimento, bem como perturbar, por qualquer outro modo, o sossego das 
aulas e a ordem natural;
54. Participar de movimentos de indisciplina coletiva, impedir a entrada de colegas na sala de aula ou 
incitá-los a ausências coletivas;
55. Portar armas, material ou produtos que representem perigo para a saúde, segurança e integridade 
física e moral, sua ou de outrem;
56. Proibido fumar, usar bebidas alcoólicas, produtos narcóticos ou praticar qualquer ação viciosa 
nas dependências e imediações da Unidade Escolar ou, portando o uniforme escolar, conforme lei 
11.343/2006;
57. Tomar parte em manifestações ofensivas à pessoas ou à Instituição, praticar atos ofensivos à moral 
e aos bons costumes nas dependências e imediações da Unidade Escolar ou estando uniformizado, em 
quaisquer outras partes;
58. Distribuir boletins, folhetos, panfletos ou assemelhados no recinto da Unidade Escolar, publicar 
jornais, sites, redes sociais, informações ou materiais em que esteja envolvido o nome da Unidade, de 
professores ou de funcionários, sem autorização expressa da Coordenação e/ou Direção;
59. Distrair colegas em aulas com objetos, ditos, conversas ou quaisquer outras formas;
60. Utilizar-se de livros, cadernos ou outros materiais pertencentes a colegas, sem o devido 
consentimento;
61. Escrever palavras, desenhos ou sinais nas paredes, pisos ou em qualquer parte do edifício, material ou 
móveis;
62. Colocar pregos, colar gravuras, executar qualquer tipo de riscos ou pichações nas paredes da 
instituição;
63. Mudar os móveis das salas de aula ou de outras dependências, sem autorização;
64. Descaracterizar o uniforme escolar, retirar emblemas, pichar, rabiscar, customizar ou descosturar 
peças;

É CONSIDERADA FALTA GRAVE DO ALUNO: Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

65. O desrespeito às autoridades escolares ou aos demais discentes;
66. A produção de danos à propriedade alheia;
67. A produção de vídeos, imagens, desenhos ou palavras que ofendam a moral e os bons costumes, por 
meios físicos ou virtuais;
68. O incitamento de atos de rebeldia ou a participação neles;
69. Qualquer ato de violência às pessoas;
70. A prática de qualquer ação viciosa, inclusive comportamento imoral ou atentatório aos bons 
costumes;
71. Manter quaisquer contatos físicos envolvendo agressões e intimidades nas dependências e arredores 
da escola ou em atividades externas.



O ALUNO, PELO NÃO CUMPRIMENTO DOS SEUS DEVERES, E PELAS FALTAS COMETIDAS,
É PASSÍVEL DAS SEGUINTES PENALIDADES: Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

72. Admoestação verbal e repreensão pelo professor em sala de aula e, fora dela, por qualquer professor 
ou funcionário que tomar conhecimento da falta;
73. Retirada da sala de aula pelo professor e encaminhamento ao Diretor ou a Coordenação do Colégio;
74. Repreensão particular, oral ou escrita pela Coordenação e/ou Direção Escolar, ou quem o estiver 
substituindo;
75. Suspensão das atividades escolares, pelo prazo máximo de três dias, pelo Administrador, ou quem o 
estiver substituindo;
76. Emissão compulsória de transferência, por voto de conselho de professores, quando houver falta 
grave ou incompatibilidade com as normas da unidade escolar;
77. Anulação da atividade, pelo professor, nos casos em que o aluno recorrer a meios fraudulentos na 
realização de provas ou avaliações;
Parágrafo Primeiro: Em caso de retirada do aluno de sala de aula, ou cumprindo suspensões, havendo 
avaliações, estas serão suspensas e o aluno será submetido à nova avaliação, desde que compareça às 
aulas de reforço escolar ou tenha cumprido com todas as atividades acadêmicas a ele pertinentes. 
Parágrafo Segundo: As sanções, eventualmente aplicadas, não isentam os infratores da ação da 
Justiça Pública, quando couber. A aplicação de penalidades é graduada, segundo a gravidade da falta 
cometida.

O ALUNO, POR SI OU POR SEU RESPONSÁVEL, PODERÁ RECORRER DAS PENALIDADES APLICADAS: 
Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

78. À Direção ou Coordenação Escolar, quando a sanção for aplicada pelo professor ou pelo responsável 
da ordem;
79. Ao Conselho de professores, quando aplicada pela Direção ou Coordenação Escolar;
80. À Mantenedora, em última instância.

DIREITO DOS PAIS E /OU RESPONSÁVEIS:
Educação Infantil / Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

81. Solicitar reunião individual com qualquer órgão que compõe a administração escolar, para 
esclarecimentos sobre os planos educacionais e demais assuntos pertinentes às atividades escolares;
82. Obter informações adicionais sobre o projeto pedagógico da escola, Regimento Escolar e Código de 
Ética;
83. Acessar informações detalhadas sobre o desempenho acadêmico ou disciplinar dos alunos sob sua 
responsabilidade;

DEVER DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS:
Educação Infantil / Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

84. Fornecer informações precisas e completas sobre o aluno, por ocasião da matrícula ou sempre que 
necessário ao longo do período letivo, tais como: doenças, telefones de contato, recado ou emergência, 
necessidades específicas, ou outras informações que impliquem em atendimento especializado ou 
diferenciado. Manter estes dados sempre atualizados.
85. Entregar à secretaria todos os documentos do aluno, solicitados para a matrícula nos prazos 
determinados;
86. Responder solidariamente por atos danosos ou de desrespeito aos regulamentos, praticados pelo 
aluno menor matriculado em quaisquer dos cursos da Unidade Escolar;
87. Acompanhar o desenvolvimento do aluno no ambiente doméstico, comunicando à Coordenação e/ou 
Direção da unidade qualquer anomalia detectada;
88. Acompanhar as atividades do aluno, agenda escolar, calendário de atividades escolares, bem como 
devolver quando solicitado, comprovantes devidamente assinados de recebimento de comunicados, 
avaliações, circulares ou similares, enviados pela unidade escolar;
89. Acompanhar, em parceria com a escola, o desenvolvimento acadêmico dos alunos sob sua 
responsabilidade;
90. Enviar o aluno à escola devidamente uniformizado (uniforme oficial da escola, não podendo ser 
camisetas de gincana, noite do pijama entre outros). O aluno sem uniforme completo não poderá assistir 
às aulas e retornará para casa.
91. Apoiar as medidas disciplinares tomadas pela unidade escolar, permitindo que o aluno assuma as 
consequências de suas infrações;
92. Não realizar tarefas que cabem ao aluno, bem como impedir que outros as façam;



93. Manter em dia suas obrigações acordadas para com a unidade escolar;
94. Respeitar a filosofia e normas da Instituição;
95. Respeitar os horários de entrada e saída dos alunos ao trazer ou retirar estudantes da unidade 
escolar. Em caso de reiterados atrasos, conforme estatuto da criança e do adolescente, a Unidade será 
obrigada a informar o conselho tutelar, cabendo ainda outras formas de sanções ou multas;
96. Prover meio de transporte adequado aos alunos sob sua responsabilidade para o trajeto de casa à 
unidade escolar, indicando por escrito tais meios à ciência da administração escolar e/ou serviços de 
coordenação e orientação;
97. Indicar por escrito à administração escolar pessoas autorizadas à retirada dos alunos sob sua 
responsabilidade.

NOSSAS AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM: Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

98. O regime de avaliação da aprendizagem escolar do Colégio Saber é constituído por 3 (três) médias 
trimestrais, sendo elas: 

• AV1, AV2, projetos e atividades diversas.
• As avalições AV1 e AV2 são compostas por cadernos de provas separados por disciplina para o Ensino 
Fundamental, e bloco de questões para o Ensino Médio, feita pelos professores das disciplinas;
• Caso o aluno ao final do ano letivo não alcance 18 pontos, terá direito a fazer a recuperação anual. O 
conteúdo cobrado será divulgado pelo professor, da disciplina. A prova terá peso de 10, sendo aprovado 
o aluno que alcançar no mínimo 60% de aproveitamento. Mesmo assim, o aluno que não conseguir media 
suficiente ao término do ano letivo, terá a oportunidade de fazer a recuperação final, caso fique em ATÉ 
três disciplinas. As provas finais serão aplicadas em janeiro. 
• Provas de segunda chamada; serão aplicadas para os alunos que não puderam comparecer por motivo 
de saúde (mediante apresentação do atestado médico junto à coordenação e pagamento da taxa no 
valor de R$30,00).
• Os projetos consistem em apresentações e montagens de maquetes sobre temas variados, que serão 
propostos ao longo dos trimestres.
• As atividades diversas fazem parte da nota qualitativa individual, onde cada professor definirá uma 
melhor abordagem dos assuntos estudados diariamente.

VALOR DAS AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM: Fundamental I / Fundamental II e Ensino Médio

99. AV1: 10 pontos 
AV2: 10 pontos 
Atividades Diversas: 5 pontos
Projetos: 5 pontos
As notas serão somadas e divididas por 3 para chegar à média trimestral.
 
Obs.: A média mínima para aprovação em cada trimestre é de 6 pontos.

CÓDIGO DE ÉTICA

A não anuência, e consequente inobservância persistente às obrigações previstas neste, e as assumidas 
pelos pais ou responsáveis legais do aluno, quando menor, mediante anuência ao Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, faculta à escola a não renovação da matrícula para o período letivo subsequente 
ao cursando de quaisquer de seus dependentes, fato esse a ser comunicado às partes até o encerramento 
do período letivo.

Obs.: Em casos não previstos neste documento, poderá essa instituição de ensino, baseado nas leis, 
tomar outras providências cabíveis. 

Quaisquer tipos de omissão de tópicos de determinado seguimento, um completará o outro.


