ENSINO MÉDIO (Y10)
ROTINA ESCOLAR: NORMAS E CONDUTAS – 2021

Caro(a) aluno(a),
Seguem as condutas da rotina escolar do Ensino Médio. Contamos com vocês e seus pais ou
responsáveis para atendê-las otimizando o funcionamento do segmento.
1. Horários de Entrada e Saída
A pontualidade diária é muito importante, pois contribui para o bom andamento da
rotina escolar e para seu aprendizado, demonstrando sua responsabilidade e organização
como estudante. Atenção especial aos horários abaixo:
ENSINO MÉDIO
Início das Aulas

08h00

Término das Aulas

16h30

Optativas (não obrigatórias)

16h30 - 18h00

2. Atrasos e Faltas
O início das aulas, como apontado no quadro acima, é às 8h. Contudo, há uma
tolerância de 10 minutos de atraso na primeira aula, que será apontado pelos professores.
Após esse período, você ficará com falta na disciplina, será encaminhado(a) para outras
atividades de estudo e poderá entrar na sala no início da segunda aula.
Os seus pais ou responsáveis devem informar à secretaria quando você for se ausentar por
mais de dois dias. Lembramos que, de acordo com a legislação brasileira, os alunos devem
frequentar ao menos 75% dos dias letivos.
Após três atrasos, você e seus pais ou responsáveis serão informados por escrito. Esse aviso
deverá ser assinado pelos responsáveis e devolvido no dia posterior à assistente de
coordenação. A partir de quatro atrasos não justificados, você receberá uma advertência.
3. Organização pessoal e Material Escolar
O uso de estratégias de organização pessoal (agenda física ou agenda on-line) é de
extrema importância. A organização diária de estudo, entrega de atividades, datas de
avaliações, eventos e outras anotações importantes são de sua responsabilidade. É essencial
que você tenha sempre o material escolar individual necessário para executar todas as
atividades propostas.
Em caso de perda ou utilização inadequada de algum material escolar fornecido pela
escola, a reposição poderá ser solicitada na secretaria mediante o pagamento de uma taxa.
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4. Uso do Armário
Você tem direito a um armário e a um cadeado com senha. O cadeado deverá ser
devolvido à escola no final do ano letivo e, em caso de perda, você deverá providenciar
outro.
Lembramos que a senha é pessoal, não devendo ser compartilhada com os amigos e
colegas. A escola não se responsabiliza por nenhum objeto contido nos armários.
Todo o material necessário durante as aulas deverá ser providenciado nos períodos de
intervalos e almoço a fim de evitar atrasos entre as aulas.
5. Plataforma Digital de Estudo
Utilizamos o Google Classroom como ferramenta prioritária de estudo e de referência
para as disciplinas. É importante que você acesse a plataforma diariamente na qual
encontrará informações sobre tarefas de casa, trabalhos, datas e conteúdos das provas,
além de material complementar de estudo.
6. Uniforme Escolar
Não existe um uniforme padronizado para o Ensino Médio, ou seja, você pode
escolher que roupa utilizará na escola. A única exceção são as aulas de Educação Física, onde
o uso do uniforme é obrigatório.
É importante ressaltar que o ambiente escolar sugere roupas confortáveis e
adequadas para esse tipo de local.
7.Garrafinhas de Água e Kit de Higiene
Somos uma escola sustentável! Traga uma garrafa identificada com seu nome, a fim
de evitar desperdícios e saídas durante as aulas. A manutenção e higienização das garrafas é
de sua responsabilidade. Sugerimos manter na escola um kit de higiene bucal, desodorante
e uma outra roupa para trocar, se necessário.
8. Uso de Celular e Artigos Eletrônicos
O uso do celular é permitido antes do início das aulas, no período de almoço e após o
final do dia, desde que você não esteja em atividades escolares. Antes deste horário, deverá
ser mantido desligado. Excepcionalmente, o celular poderá ser usado em sala de aula
mediante orientações prévias do professor e com a autorização da Coordenação.
O código de conduta referente ao uso dos dispositivos eletrônicos será apresentado
e esclarecido em sala de aula pelos professores. Não é permitido trazer equipamentos
eletrônicos não relacionados à atividade escolar.
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9. Lanche e Almoço - O almoço não será servido durante a primeira fase de retorno
Os cardápios mensais são publicados no website e no aplicativo da escola. Os alunos
poderão comprar as fichas de alimentação da escola ou trazer seu almoço de casa. Nessa
última opção, a escola oferecerá geladeira para armazenar os alimentos e microondas.
Durante a pandemia não será permitido serviços delivery para garantir a segurança de todos.
10. Problemas Disciplinares e as suas Consequências ou Sanções
As relações entre vocês, alunos, e entre vocês e os professores ou funcionários
devem ser baseadas em respeito e confiança mútua. Obedecer às normas da escola é
fundamental para o convívio. As atitudes em desacordo com o Regimento Escolar e com as
normas de boa convivência estarão sujeitas a sanções estabelecidas pela Direção e
Coordenação.
Atos de humilhação ou ofensa - de forma continuada ou não -, ou ainda, quaisquer
outros atos que venham a caracterizar a prática de bullying não serão admitidos e seus
causadores receberão sanções imediatas.
É importante ressaltar que não é permitido portar, usar, oferecer ou fazer apologia a
qualquer substância tóxica, cigarros, bebidas ou medicamentos aos colegas da escola.
11. Provas Substitutivas e Processo de Recuperação
A aplicação da prova substitutiva ocorrerá mediante justificativa dos seus pais ou
responsáveis e/ou apresentação de atestado médico, encaminhados, via e-mail, para a
secretaria. Você e seus responsáveis serão informados pela Coordenação sobre a data e o
horário da realização das provas.
O processo de recuperação inicia quando o docente percebe qualquer dificuldade no
aluno e o auxilia no processo de aprendizagem fornecendo feedbacks e suporte.
Se ao final do semestre, você atingir o conceito abaixo de “C” deverá realizar uma
prova de recuperação.
A coordenação informará, ao longo do ano, os dias e horários da recuperação
semestral.
12. Aulas de Apoio
Ao longo do ano, os professores poderão indicá-lo para as aulas de apoio. É um
direito e um dever seu participar.
13. Relatórios/Boletins
O calendário acadêmico é organizado em dois semestres. Os boletins ficam
disponíveis para acesso, na área restrita do website, a cada semestre.
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14. Reuniões Individuais
Ao final do primeiro e segundo semestres, pais ou responsáveis serão convidados
para reuniões individuais com os professores ou conforme a necessidade durante o ano.
Caso queiram conversar com a equipe pedagógica, a qualquer momento, eles podem entrar
em contato com a secretaria da unidade e agendar uma reunião com a mediação da
Coordenação.
15. Feedback
Além do boletim escolar, você terá acesso a feedback dos professores em relação ao
seu rendimento acadêmico e ao desenvolvimento de habilidades específicas. É esperado
que os alunos tenham acesso a um feedback por disciplina até a metade do semestre. Dessa
forma, você tem todas as possibilidades de desenvolver todas as habilidades.
15. Saída da Escola e Transporte Escolar
Os seus pais ou responsáveis devem comunicar à escola, via aplicativo Filho sem fila,
com antecedência, quando houver a necessidade de você sair com pessoas não previamente
autorizadas.
Pedimos especial atenção aos pais ou responsáveis cujos filhos utilizam transporte
escolar: é essencial que a escola seja informada de mudanças na rotina com a devida
antecedência.
A escola tem parcerias com diversas empresas que realizam transporte escolar. Caso
seus pais e/ou responsáveis necessitem, os contatos estão disponíveis no website.
16. Mudanças de Endereço
Os seus pais ou responsáveis devem manter a escola atualizada com relação aos seus
contatos. Mudanças de endereço, telefones e e-mails devem ser imediatamente
comunicadas à secretaria da unidade, pois são informações de suma importância em caso de
emergência.
17. Acidentes, Medicamentos e Doenças
Em caso de acidente grave, seus pais ou responsáveis serão avisados imediatamente.
Caso não seja possível encontrá-los e, sendo necessário, você será encaminhado ao hospital
da preferência da família, conforme a sua Ficha de Saúde. Acidentes menores serão tratados
na escola e comunicados à família.
Qualquer medicação será somente ministrada com autorização dos pais enviada pelo
aplicativo da escola, no menu “Atendimento > Enfermaria”, ou por escrito, juntamente com
a prescrição médica. A autorização deve ser clara, especificando dosagem, dias e horários da
utilização. O medicamento deve estar embalado em saco plástico com o nome do aluno e vir
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seguido da prescrição médica. O remédio deve ser entregue na secretaria do Ensino
Fundamental e Médio.
É essencial que a escola seja informada em caso de doenças contagiosas dos alunos.
18. Responsabilidade coletiva para a aprendizagem virtual
Durante a Aprendizagem Virtual, você deve estar comprometido com seu aprendizado,
mostrando autodisciplina e responsabilidade, durante as atividades síncronas e assíncronas.
Seguem alguns conselhos para esse momento:
-

-

-

-

Escolha um lugar silencioso e confortável para organizar o seu dispositivo digital e todo
o material que irá precisar (caderno, livro, lápis) antes do início da aula.
Coopere com a sala, compartilhando ideias e contribuindo para a discussão. Você deve
se respeitar, respeitar os colegas, professores e outros do entorno.
Respeite enquanto outros compartilham suas ideias, ficando em silêncio e prestando
atenção no que está sendo dito. Se quiser compartilhar algo com os colegas, avise o
professor e espere sua vez para falar.
Não há a necessidade de vestir o uniforme Beacon, mas lembre-se que a Aprendizagem
Virtual faz parte do ambiente escolar, então escolha bem suas roupas. Evite assistir
aulas de pijamas.
Seja pontual! Esteja em seu local de estudo com todo seu material antes do início da
aula. A tolerância máxima é de 5 minutos.
Deixe s ua câmera ligada durante as aulas. Se a câmera permanecer desligada, será
considerado falta.
Microfones devem ser mutados no começo da aula e podem ser ativados quando for fazer
contribuições para a discussão.
As aulas não podem ser gravadas ou fotografadas em hipótese alguma - caso precise de
alguma informação peça para o professor.
Nenhum conteúdo da aula pode ser compartilhado em mídias digitais, pois isso fere as
regras da escola e as leis brasileiras.
O chat pode ser uma ótima ferramenta de troca, mas tenha em mente que existe um
momento adequado para isso. Se decidir mandar uma mensagem escrita, lembre-se de
usar uma linguagem gentil e clara - as palavras são muito poderosas.
Qualquer interação com os colegas deve ser pautada no respeito e ntre vocês. Comentários
hostis via chat, padlet ou outra mídia não serão tolerados.
Boa gestão do tempo: crie e mantenha um cronograma de estudos para realizar suas
tarefas e estudar fora da sala de aula virtual.

Lembre-se: a aprendizagem virtual é uma extensão da Beacon. O Código de Conduta dos
Alunos deve ser o fio condutor de suas ações. O não cumprimento das normas resultará em
sanções disciplinares.
Esperamos que essas informações tenham auxiliado no entendimento sobre o
funcionamento da Escola. Lembre-se que pode contar conosco sempre para o que precisar.
Estamos juntos nessa caminhada! Tenha um excelente ano!
Equipe do Ensino Médio
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