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Síntese de Normas para 2021 - Ensino Fundamental 2 – 6º ao 9º ano 

Atualização: 07/2021 

 

1. Coordenação Pedagógica e Corpo Docente: 

a) A coordenação do curso de Ensino Fundamental 2 estará à disposição dos pais e alunos durante todo o ano letivo. O horário de 
atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 12h50 e das 14h às 15h30. Se necessária reunião presencial com a coordenação ou 
com algum professor, orientamos que seja feito o agendamento previamente. 

b) Professores do Ensino Fundamental 2: 

Disciplinas Professores  Disciplinas Professores 

Português Nathália Carvalho Lopes  Física e Química Fabricio Lyra Oliveira 

Matemática Laís Cristina Marquardt  Inglês  Carolina Ponciano 

Ciências e Biologia Marco Antônio Guerreiro Salvador  Espanhol Rozangela Alves da Silva Nogueira 

História Paulo Filipe Pichirilo Gregolin  Educação Física Sandro Rodrigo de Oliveira 

Geografia Paulo Victor Godinho da Silva  Arte Raquel Rufino de Aguiar 
 

2. Protocolo Sanitário e SIMED – O Colégio tem os Protocolos Sanitários do Colégio, alinhados com o Plano São Paulo, que dão 
orientações específicas e ressaltam a importância dos cuidados com relação ao uso obrigatório de máscaras no ambiente escolar, a 
higienização das mãos e o distanciamento social, assim como demais cuidados fora do espaço escolar, evitando riscos desnecessários 
tais como ambientes de aglomeração. O Colégio também participa do SIMED – Sistema de Informação e Monitoramento da Educação 
para COVID-19. 

3. Aulas presenciais e semipresenciais: 

- O Colégio dará as aulas presenciais, de acordo com as orientações do Plano São Paulo, transmitindo-as ao vivo, via Hangouts Meet, 
com o acesso pelo Plurall Maestro, Aulas Digitais (ensino remoto); as aulas podem ser exclusivamente on-line se os órgãos oficiais 
assim o determinarem. 

- Quer seja no modelo presencial, quer seja no modelo remoto, a presença do aluno às aulas é obrigatória. Assim, cabe à família a 
responsabilidade de levar e buscar o aluno na escola, nos horários estipulados, atendendo aos protocolos sanitários, assim como 
garantir que o aluno, se for o caso, acesse e participe efetivamente das aulas on-line, marcando sua presença no momento da 
chamada.  

4. Carga Horária: 

- O Ensino Fundamental 2 estrutura-se em 200 dias letivos, compreendendo-se, basicamente, de aulas no período de segunda a 
sexta-feira. 

5. Entrada e Saída de Alunos – 7h30 às 12h (Consultar horário atualizado) 

- No modelo presencial: 

a) Haverá uma tolerância de 10 minutos para entrada de alunos na 1ª aula. Os alunos que chegarem à escola entre 7h31 e 7h39 
aguardarão para entrar somente às 7h40. A partir dessa tolerância, o aluno deverá aguardar a 2ª aula na secretaria. Ressaltamos 
que esses atrasos não poderão ocorrer de forma constante. Caso contrário, estará o aluno sujeito às penalidades previstas no 
Regimento Escolar. 

b) Somente em casos extraordinários será permitida a entrada após a 2ª aula. 

c) Não é permitida a liberação de grupo de alunos antes do término da aula, nem tampouco antes do término do período, devendo 
ser rigorosamente respeitado o toque da campainha. 

- No modelo Remoto: 

a) O aluno deve estar na sala de aula digital, via Plurall, de acordo com o horário da aula e responder à chamada e se manter 
conectado à aula e dela participar.  

b) O aluno deve pedir permissão ao professor para se ausentar, ainda que brevemente, sob o risco de ficar com falta.  

c) Não basta o aluno estar logado ou conectado. É preciso assistir e participar da aula. 

6. Uniforme 

- O uso do uniforme é obrigatório.  
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7. Intervalo 

- O intervalo para o lanche tem duração de 20 minutos, no período das 9h10 às 9h30 (6º e 8º anos) e das 10h às 10h20 (7º e 9º 
anos. 

8. Processo de Avaliação: 

O processo de avaliação compõe-se de 4 instrumentos avaliativos compreendendo: Atividades Avaliativas de Retomar e Avançar – 
RA, Prova Bimestral, lições de casa e Simulados Anglo. Os Simulados Anglo, dependendo da pontuação, entram como acréscimos. 
Cada instrumento avaliativo terá um peso de acordo com o grau de importância e abrangência do conteúdo. Desta forma, temos: 

 

RA (retomar e avançar)  peso 1   

Portanto, para a média bimestral (MB), cuja nota para 
aprovação é 6,0 (seis), tem-se a seguinte equação: 

MB = (RA x 1) + (PB x 3) + (LC x 2) 

6 

PB (prova bimestral)  peso 3  

LC (lição de casa)   peso 2  

 

a) Simulados Anglo 
Após a divulgação da pontuação dos Simulados Anglo, o aluno que acertar 60% ou mais das questões receberá 0,5 ponto de 
acréscimos na nota bimestral, como segue: 
 

- Para o 6º e 7º anos (38 questões): Acerto de 23 questões ou mais, receberá 0,5 ponto de acréscimo na média bimestral nas 
disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês e Espanhol. 
- Para o 8º ano (48 questões): Acerto de 29 questões ou mais, receberá 0,5 ponto de acréscimo na média bimestral nas 
disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Inglês e Espanhol. 
- Para o 9º ano (76 questões): Acerto de 38 questões ou mais, receberá 0,5 ponto de acréscimo na média bimestral nas 
disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Inglês e Espanhol. 

b) Em Espanhol, a avaliação será em função dos trabalhos apresentados e do resultado no Simulado Anglo, conforme exposto na 
alínea acima. 

c) Em Arte e Educação Física a avaliação será em função das atividades práticas e trabalhos apresentados durante as aulas. 

d) As Provas Bimestrais serão presenciais e ocorrerão no horário de aula, na parte da manhã. O aluno que optar pelo ensino remoto, 
fará a prova on-line no mesmo horário das provas presenciais, com a câmera aberta. 

9. Dias de Atividades de Retomar e Avançar – RA, Provas Bimestrais e Simulados (consultar calendário escolar e cronograma de provas, 
encaminhados antes do bimestre para as famílias via e-mail): 

    a) As Atividades de Retomar e Avançar – RA serão encaminhadas via Plurall Maestro. 

b) Haverá Simulados Anglo em todos os bimestres, realizados em dois dias consecutivos, on-line, para serem realizados no período 
da tarde. 

c) As Provas Bimestrais (ver item 8, alínea d). As provas Bimestrais serão aplicadas em cinco dias letivos, portanto, haverá para cada 
turma, no mínimo, um dia com duas avaliações. Ver mais detalhes no Cronograma de Provas. 

d) No momento da aplicação da prova bimestral: 

- O professor aplicará a prova presencialmente e para os alunos on-line, o professor abrirá a sala de aula digital, via Plurall para 
dar todas as orientações e dirimir quaisquer dúvidas.  

- O professor também poderá atender ao aluno via WhatsApp, se necessário. 

10. Prova Substitutiva 

a) O aluno que porventura não realizar a prova bimestral, deverá fazer a prova substitutiva, de acordo com o calendário escolar.  

b) Não há Prova Substitutiva para Simulados Anglo. 

11. Processo de Recuperação 

a) A recuperação é paralela e ativa durante todo o ano letivo. 

b) Ao final de cada bimestre, o aluno que não atingir a média 6,0 estará sujeito ao processo de recuperação. 

c) No processo de recuperação: 

- O professor estará em contato com o aluno, via WhatsApp, para dar as orientações necessárias sobre as atividades de 
recuperação enviadas pelo Plurall Maestro, valendo de 0 a 10,0 pontos.  

- O aluno deverá, dentro do prazo estipulado, entregar as atividades solicitadas. 

- A média 6,0 (seis) será a nota para aprovação na recuperação. 
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12. Lição de Casa 

a) A lição de casa, enviada pelo professor pelo Plurall Maestro, é diária e faz parte do processo de avaliação. Portanto, trata-se de um 
compromisso de grande importância no desenvolvimento escolar, fornecendo subsídios essenciais à aprendizagem. 

b) As tarefas TC on-line, Dose Mínima e Dose pra Leão, são tarefas disponibilizadas no Plurall, de acordo com os conteúdos trabalhados 
ao longo do bimestre e que são igualmente importantes para o processo de aprendizagem e consolidação dos conhecimentos, 
podendo ser solicitadas em avaliações ou mesmo compor a nota de LC – Lição de Casa. 

13. O Colégio dispõe do aplicativo Plurall que permite: 

- o acesso às aulas digitais 

- realização de tarefas enviadas pelos professores 

- realização das TC on-line – Dose Mínima e Dose pra Leão 

- realização on-line de atividades avaliativas obrigatórias  

- realização dos Simulados Anglo 

- promover estudos complementares e sanar as eventuais dúvidas de conteúdo 

- consultar todo o material didático digital Anglo  

- dar acesso aos professores, coordenadores e pais às tarefas realizadas on-line 

14. Saídas durante as aulas 

- No modelo presencial: caberá ao professor em sala determinar, quando necessário, o melhor horário para o aluno ir ao bebedouro 
ou banheiro, desde que não se utilize o período de troca de professores para tanto.  

- No modelo remoto: o aluno deve pedir permissão ao professor para se ausentar, ainda que brevemente. 

15. Inspetor de Alunos 

 - O Colégio dispõe de um funcionário para atender às necessidades organizacionais em cada período respectivo de aula. 

16. Armários 

- Os armários estão, por enquanto, indisponíveis para uso. 

17. Saída livre 

 - Há formulário específico, arquivado no prontuário escolar, que deve ser preenchido e assinado pelas famílias que autorizem o 
aluno a ter saída livre; isto é, ir para casa desacompanhado, apenas ao término do período de aulas. 

 


