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1.APRESENTAÇÃO

Este informativo traz um recorte do projeto pedagógico do Colégio Ao Cubo e 
detalha alguns aspectos do cotidiano escolar que devem ser reconhecidos por 
todos que vão participar do ano letivo de 2020. 
O colégio espera que as informações aqui contidas os ajudem. De todo modo, 
nossa equipe estará sempre disponível para quaisquer esclarecimentos adicionais 
que porventura se façam necessários.

Atenciosamente, Colégio Ao Cubo.

1.1. HISTÓRICO

Ao Cubo. Pré-Vestibular. Mais do que isso. Três professores, um sonho: garantir a 
melhor experiência de ensino, associando o compromisso com os mais diferentes 
conteúdos exigidos no vestibular à preocupação com o lado humano.
Sob o comando do diretor-geral Rui Alves Gomes de Sá, houve uma quebra de 
paradigmas em relação ao preparo para o vestibular. O Ao Cubo Vestibular inovou.
Desde o início, a opção por “nadar contra a maré” dos cursos tradicionais fez a 
diferença. Ensino personalizado, intimista, num lugar onde o aluno não representa 
somente mais um número. O aluno tem nome. Tem sobrenome. E, acima de tudo, 
tem sonhos. E o sonho de cada aluno é compartilhado por todos os professores.
Toda essa vontade de ensinar de maneira humanizada, próxima e intimista 
proporcionou um enorme sucesso. Os resultados nos mais diferentes vestibulares 
comprovam isso. Os 92% de aprovação nas faculdades públicas e o 1º lugar da 
UERJ são exemplos disso. Então... Por que não proporcionar essa mesma 
experiência de ensino no formato de escola? Por que não levar essa combinação 
“informação + formação” a alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 
II e 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio? Assim, surge o Colégio Ao Cubo.

1.2. MISSÃO

Construir um legado educacional que possibilite as conquistas acadêmicas e a 
construção integral do indivíduo para que as competências humanas sejam 
efetivamente potencializadas.
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1.3. VISÃO

Ser reconhecido como a melhor instituição de ensino do Brasil, capaz de 
potencializar as competências acadêmicas, individuais e profissionais de todas as 
pessoas envolvidas no processo educacional com a chancela Ao Cubo.

2. ESTRUTURA PEDAGÓGICA

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

A Direção Pedagógica tem como função acompanhar o aluno em seu processo de 
desenvolvimento e aprendizagem. É função da Direção fazer o trabalho de 
integração dos alunos com a Coordenação e os professores do colégio.

                               
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Em parceria com a Direção, a Coordenação acompanha e favorece a tarefa dos 
professores, dando-lhes suporte pedagógico que possibilite uma melhor 
experiência de ensino aos alunos, estimulando a criatividade, o espírito de equipe 
e a troca de conhecimentos. O contato frequente da Coordenação Pedagógica com 
os responsáveis é indispensável.

CORPO DOCENTE

A melhor equipe de professores do Rio de Janeiro. Educadores experientes vindos 
das maiores instituições de ensino do país, com ampla experiência com Ensino 
Fundamental II, Médio e Vestibular. O Colégio Ao Cubo tem como característica o 
ensino baseado na relação de proximidade entre professor e aluno, dando atenção 
personalizada e respeitando as diferenças.

ATENDIMENTO

A Direção e a Coordenação Pedagógica acompanham diretamente o cotidiano 
escolar dos alunos. Dessa forma, no início do ano letivo, o colégio convidará os 
responsáveis para uma reunião com a Coordenação e a Direção, com o objetivo de 
sanar qualquer tipo de dúvida e estreitar o relacionamento com a instituição.
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Ao longo do ano, os responsáveis poderão ser convidados para reuniões 
individuais para acompanhamento do desenvolvimento acadêmico. Além das 
reuniões individuais, o responsável poderá solicitar atendimento caso seja 
necessário.

ACESSO AO SITE
 
Preocupados com as práticas de conservação ambiental, nossos avisos serão, 
preferencialmente, de forma eletrônica, por site, e-mail ou WhatsApp.
Para acessar o site (www.aocuboeducacao.com.br), basta possuir login e senha, 
que foram enviados por e-mail no ato da matrícula.

2.1 MONITORIA
 
A monitoria no Colégio Ao Cubo corresponde a uma importante ferramenta de 
aprendizagem. Os monitores do Ao Cubo são professores e universitários de 
destaque, totalmente capacitados para tirar as dúvidas dos alunos.
O Colégio Ao Cubo oferece monitoria on-line de todas as matérias, através de 
uma plataforma moderna, dinâmica e acessível em qualquer lugar. A plataforma 
oferece funcionalidade de grande valor para o aumento do desempenho 
acadêmico do aluno, permitindo uma jornada de estudos completa com apostila 
digital com QR Code em nosso aplicativo no celular. Exercícios com gabarito e 
vídeos com explicações dos professores ajudarão o aluno a se guiar e a entender 
melhor as questões caso tenha alguma dúvida.

3. DIFERENCIAIS

PRODUÇÃO TEXTUAL

É imprescindível transmitir um sólido conhecimento de redação aos nossos 
alunos. Afinal, texto e contexto são primordiais para o entendimento de qualquer 
questão. Desenvolvemos, então, um trabalho diferenciado com essa disciplina. 
Além das aulas de Gramática, Literatura e Redação (teoria), temos a Redação em 
Sala, e Produção Textual. Nessa aula, o aluno debaterá o tema e fará uma 
redação que será corrigida e comentada semanalmente. Com isso, a habilidade 
de escrita é desenvolvida ao longo dos ensinos Fundamental e Médio, gerando 
excelentes resultados na formação do aluno em sua capacidade de leitura e 
expressão de suas ideias. 
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Uma das maneiras de os alunos se expressarem é através do Jornal Ao Cubo, no 
qual eles têm a oportunidade de escrever sobre diversos assuntos, como 
educação, esportes, crônicas, agricultura, poesia... enfim, um vasto campo de 
tópicos que permitirão expor seus pensamentos e reflexões.

CICLO BÁSICO DE EXPRESSÃO – 6º E 8º ANOS
Ciclo B.A.S.I.C.O. de Expressão (CBE)  – Os alunos são convidados a conhecerem 
e ampliarem seu potencial de expressão por meio de diferentes linguagens, 
plataformas e referências socioculturais e artísticas.

O CBE trabalha a expressão e a comunicação dos alunos sobre seis pilares:

Brincância – A mistura do brincar, que depois desaprendemos, com a infância, 
que é a base do que somos e expressamos.

Amor – Prescinde de explicação, mas deve ser cultivado e cultuado a cada linha. 
Solidariedade – mais sentido à vida quando nos comprometemos também com 
o outro. 

Intuição – A melhor forma de fazer escolhas quando dominamos todas as 
ferramentas.

Criatividade – Porque precisamos criar meios para expressar a brincância, o 
amor, a solidariedade, a intuição e a originalidade.

Originalidade – reflete a singularidade de cada um e é essencial para que 
construamos algo melhor juntos.

LÍNGUA ESTRANGEIRA
Destacamos nosso trabalho com idiomas. Sabemos da importância da fluência 
em mais de uma língua estrangeira no mundo globalizado de hoje, e, por conta 
disso, no Fundamental os nossos alunos terão aulas de Inglês e Espanhol. No 
Ensino Médio, os alunos terão Inglês e a opção de estudar Espanhol no 
contraturno. No Ensino Médio, as turmas são formadas de acordo com o grau de 
entendimento do aluno acerca do idioma. Assim, todos desenvolvem as 
habilidades fundamentais para o aprendizado de qualquer língua: ouvir e falar. 
Os alunos são divididos em níveis. 
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Os professores trabalham suas aulas como em um curso de línguas, 
proporcionando, assim, um sólido preparo para experiências no exterior.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Saúde e qualidade de vida são preocupações constantes do Colégio Ao Cubo. Com 
isso, as aulas de Educação Física são ministradas de forma dinâmica, ao ar livre, 
constituindo também um estímulo às boas práticas sociais.
Para o Colégio Ao Cubo, a Educação Física é mais do que um componente 
curricular. É uma oportunidade de integração entre os alunos e o colégio.

AULA DE CAMPO

Trata-se de uma aula que reúne diversos conteúdos de maneira integrada, na 
qual os alunos terão a possibilidade de compreender a interdisciplinaridade 
existente entre as diversas áreas de conhecimento que compõem os ensinos 
Fundamental e Médio.

FORMAÇÃO CULTURAL – 6º E 7º ANOS

Projeto de leitura, interpretação e debate em diferentes meios de comunicação e 
manifestações artísticas (livros, músicas, filmes e teatro).

PLIM – PROJETO DE LINGUAGENS MIDIÁTICAS – 7º ANO

Atividade que busca desenvolver entre os alunos as ferramentas para a produção 
de conteúdo e a criação de canais e perfis nas redes sociais.
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COTIDIANO – 9º ANO
O Projeto COTIDIANO visa despertar a atenção dos alunos às mais diversas áreas 
da vida, inclusive além da escola. Por isso, ofereceremos aulas que fogem à 
formação tradicional e colaborarão efetivamente para uma educação mais 
completa, que não se restringe aos conteúdos acadêmicos e que de fato 
contribuirá para a formação de indivíduos preparados para os desafios da vida.

Os alunos terão aula de:

Educação Financeira: Conceitos fundamentais sobre como, desde cedo, se 
preocuparem com recursos, planejamento, gestão e como ter noções de uma vida 
financeira saudável.

Introdução ao Direito: Distinção inicial de conceitos como direito e justiça, 
apresentação das diferentes esferas de poder no Brasil e de suas respectivas 
atribuições e funções; construção objetiva da ideia de cidadania.

Audiovisual: Projeto voltado à reflexão e à discussão de temas abordados nos 
diferentes componentes curriculares a partir de filmes, documentários, 
fotografias, charges, ilustrações e músicas.

Ação Social: Como nenhum ser humano vive de maneira isolada, propõem-se 
aqui a reflexão sobre os entornos da escola e a criação de projetos que promovam 
uma maior interação da comunidade escolar com a comunidade que a cerca. Os 
projetos poderão apresentar propostas e soluções de uma questão ambiental, 
pedagógica, de assistência social ou qualquer outra que surja a partir das 
reflexões de cada aula. 
Vale ressaltar que todas as etapas do Projeto COTIDIANO são adequadas à 
linguagem, à vivência e à capacidade cognitiva específicas de cada faixa etária, de 
maneira a contribuir com a formação integral do aluno Ao Cubo.
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HIGH SCHOOL

Promovemos a internacionalização de nosso currículo. Os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio que estiverem interessados 
podem, simultaneamente, cursar os currículos brasileiro e estrangeiro em nosso colégio.
Com isso, nossos alunos têm contato direto com o inglês a nível acadêmico, 
falado e escrito, o que lhes proporciona mais oportunidades no futuro – e isso 
sem comprometer nossas aulas do currículo nacional, que também os deixam 
prontos para as melhores universidades do Brasil.
Ao completar com sucesso seus estudos no Ensino Médio e no High School, o 
aluno recebe dois diplomas: um brasileiro e um americano.
Ao Cubo prepara o aluno para seguir seus sonhos dentro e fora do Brasil.

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS (DCE) – ENSINO MÉDIO

Por acreditarmos que o papel da escola vai muito além da transmissão de 
conteúdos, desenvolvemos um projeto que contribui muito para a formação 
completa de um indivíduo. 
No DCE focamos no desenvolvimento das habilidades emocionais, de convívio, 
de saber falar e ouvir, de trabalhar em equipe e da busca do autoconhecimento. 
Tudo isso feito por meio de debates, palestras e dinâmicas individuais ou em grupo.

PROJETO RAÍZES – ENSINO MÉDIO

Conhecer, pensar, questionar e aprender. Só conseguimos construir uma 
sociedade melhor quando compreendemos a atual. Para isso, elaboramos o 
Projeto RAÍZES,  encontros on-line  que abordam conceitos de História, 
Geografia, Filosofia, Sociologia e Literatura. Tudo isso tendo como centro de 
gravidade os aspectos da nossa cultura. 
O Projeto RAÍZES se apresenta como um rico espaço de debate e reflexão de 
temas que não são contemplados pelas grades curriculares tradicionais.

MANDARIM - ENSINO MÉDIO

Ensino on-line de noções básicas de um dos idiomas mais influentes da 
atualidade.



ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Na 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, desenvolvemos um trabalho de orientação 
profissional, com a apresentação de carreiras, cursos, universidades e 
diferentes mercados de trabalho.

TEATRO

Cremos que a educação não se faz somente em sala de aula, pois, para nossa 
instituição, o acesso a atividades extracurriculares representa uma diferença 
significativa no desempenho escolar. Inclusive, reconhecemos a importância de 
vivências de múltiplas naturezas para a formação integral dos alunos, de modo 
a explorar seus aspectos intelectuais, afetivos, sociais, culturais e lúdicos.
O Ao Cubo traz, no seu projeto pedagógico, uma celebração teatral 
enriquecedora para o ambiente escolar, inserindo nos seus procedimentos 
didáticos os conhecimentos históricos do teatro brasileiro e internacional.

E A 3ª SÉRIE?

É o ano de encarar o vestibular! Temos total convicção de que uma preparação 
sólida e conteudista deve vir acompanhada de um olhar completo sobre os 
alunos. Ou seja, trata-se de um ano de muito esforço, treino e foco, mas 
também de saber conciliar uma rotina de estudos que se adeque ao perfil de 
cada aluno ao estímulo de atividades que contribuam de várias maneiras para o 
crescimento de cada um: palestras, aulas interdisciplinares, aulas de campo e simulados. 
Além desse diferencial, temos um material completamente atualizado, 
produzido pelos nossos próprios professores. E, por falar neles, os professores 
do Colégio Ao Cubo formam a melhor equipe docente do Rio de Janeiro.                 
Sabemos que o professor tem um papel central na transmissão de conteúdo, no 
afeto e no estímulo constante aos nossos alunos.

SIMULADOS

O vestibular é uma verdadeira maratona. Por isso, o preparo para ter fôlego e 
ânimo até o final é fundamental. Serão muitos simulados ao longo do ano que, 
gradativamente, deixarão os alunos preparados para enfrentar as provas mais 
difíceis do país. 
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Durante os simulados, verificaremos o desempenho de cada estudante, 
apontando as áreas mais fortes e os pontos que precisam ser melhorados.
Trabalhando juntos, poderemos montar as melhores estratégias para enfrentar 
as diferentes provas, de acordo com as características e os perfis de cada aluno. 
Para simularmos da melhor maneira esse tipo de exame, atrasos não são 
tolerados nos dias de aplicação.

REDAÇÃO AO CUBO

Redação Ao Cubo é o projeto que vem para concluir com chave de ouro toda a 
preparação que o Colégio Ao Cubo oferece aos seus alunos. Partindo desses 
encontros semanais, os professores oferecem aos vestibulandos as principais 
técnicas para fazer redação nas diferentes bancas de avaliação. Um projeto 
totalmente prático e objetivo que visa naturalizar o processo de redigir sobre os 
mais diferentes temas. 
Graças ao Redação Ao Cubo e ao empenho dos nossos alunos, pudemos alcançar 
resultados maravilhosos nos principais vestibulares do Rio de Janeiro e no ENEM. 
O  Ao Cubo apresentou a histórica marca de ser uma das poucas instituições de 
ensino do Brasil que conseguiu tirar a nota máxima em Redação no ENEM. Nos 
anos seguintes, atingimos essa marca também na UERJ e nos principais 
vestibulares das universidades particulares.
Agora, no ano de 2019, continuamos com ótimos resultados e mais alunos que 
alcançaram 1000 pontos na redação do ENEM.

4. EVENTOS

FESTA JUNINA

E quem disse que não dá para fazer umas pausas no meio de tanto estudo para 
uma festinha? Claro que dá! Na nossa Festa Junina temos uma tarde inteira 
arretada demais da conta, sô! Dançamos muito, comemos bem, encontramos 
pessoas queridas, tiramos o chapéu de palha do armário e usamos nossas 
camisas xadrez mais bonitas.
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COPA AO CUBO

Os maiores nomes do futebol e do vôlei mundial estão aqui, e isso ficou provado 
com a realização da nossa Copa Ao Cubo!
Brincadeiras à parte, temos um dia inteiro de desfile de talentos, com momentos 
incríveis de pura técnica e arte criada pelos craques do Ao Cubo.

FESTIVAL LITERÁRIO

O Festival Literário, promovido pelo Colégio Ao Cubo, visa incentivar nos jovens o 
gosto pelas artes escritas em língua portuguesa, premiando os melhores textos 
inéditos produzidos por nossos alunos, nos gêneros prosa e poesia.
Reunimos grandes nomes de diferentes áreas de atuação para uma mesa 
redonda de debates e diversas visões sobre o mundo literário.
Além da mesa, temos apresentação teatral, em uma verdadeira celebração ao 
universo dos livros e das artes, visando, entre questões culturais, às provas da 
UERJ.

COLAÇÃO DE GRAU

Um momento muito especial para as famílias e os formandos que vivenciam 
essa conquista. A culminância de todo um trabalho, de anos de estudo e 
dedicação. É sem dúvida um ritual de passagem para um novo ciclo na vida de 
nossos alunos.

PALESTRAS MOTIVACIONAIS

Estar motivado e manter o foco: o segredo para alcançar os melhores resultados.

5. COTIDIANO ESCOLAR

5.1 UNIFORME

Entendemos que o uniforme não influencia diretamente no processo de 
aprendizagem. No entanto, por uma questão de segurança dos nossos alunos 
(identificação, entrada e saída do colégio), optamos por exigir camiseta e casaco 
do Colégio Ao Cubo e calçado fechado, inclusive nas aulas de Educação Física.
Não serão admitidos chinelos, short, minissaia e casacos que não sejam do 
Colégio Ao Cubo. Vale ressaltar que o uniforme também é obrigatório em todas 
as atividades do contraturno.
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5.2 DISCIPLINA

O Colégio Ao Cubo caracteriza-se pela proximidade e pela afetividade dos 
professores e da equipe. Com isso, acreditamos que medidas disciplinares não 
serão uma constante no nosso cotidiano. 
O Colégio Ao Cubo repudia qualquer prática que possa comprometer o bom 
convívio entre professores, alunos e demais funcionários da instituição, 
condenando, assim, o bullying e toda forma de desrespeito. 
Dessa forma, o aluno que cometer atitudes dessa natureza estará sujeito à 
advertência verbal/escrita, à suspensão por prazo determinado pela 
Direção/Coordenação e, se necessário, ao cancelamento da matrícula.
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5.3  SAÍDAS ANTECIPADAS, ATRASOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
5.3.1 ATRASOS

O atraso para as aulas, além de prejudicar o próprio aluno, traz inconvenientes 
para o trabalho do professor na turma. Por isso, pedimos que sejam observados 
os horários de entrada e início das aulas.

Lembramos que a tolerância para a entrada no primeiro tempo de aula é de 10 
minutos. Será permitida a entrada na escola até 7h45. Após esse horário, o 
responsável será comunicado e o aluno deverá retornar para casa. 
Caso o aluno tenha mais de 3 atrasos no bimestre, o aluno retornará para casa e 
o responsável poderá ser chamado para uma reunião com a Coordenação Pedagógica.

5.3.2 SAÍDAS ANTECIPADAS

O aluno que precisar sair do colégio antes do término das aulas deverá trazer 
uma autorização por escrito. A autorização também poderá ser enviada ao 
colégio por e-mail ou WhatsApp. Não será permitido o retorno ao colégio no 
horário regular.

5.3.3 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

O aluno deverá se responsabilizar pelo uso correto e pela guarda de quaisquer 
equipamentos eletrônicos que porventura trouxer ao colégio. O colégio não se 
responsabiliza por perda, danos ou extravio de tais aparelhos sob nenhuma 
hipótese.
Os aparelhos celulares só poderão ser usados em sala de aula para atividades 
pedagógicas solicitadas pelos professores. 

5.4 HORÁRIO DAS AULAS

As aulas do 6º ao 9º ano começarão às 7h e vão até 12h15. 
As aulas de 1ª e 2ª séries começarão às 7h e vão até 13h.
Na 3ª série, as aulas começarão às 7h e terminarão às 13h45.
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OBSERVAÇÃO:  

Alunos de 1ª e 2ª séries: as aulas de Orientação Profissional, Espanhol e 
Educação Física  serão realizadas no contraturno.
Alunos da 3ª série: simulados e aulas extras acontecerão aos sábados. Porém, 
teremos alguns simulados que acontecerão aos domingos (de acordo com o 
calendário escolar).

5.5 LIVROS E MATERIAL

Todos os alunos do colégio usarão apostilas elaboradas pela equipe Ao Cubo e 
livros específicos para Língua Estrangeira, além dos paradidáticos.
Os alunos de 8º e 9º anos utilizarão material específico para Desenho Geométrico.
Os paradidáticos de Língua Portuguesa poderão ser encontrados no aplicativo do colégio.

6. NOTAS E AVALIAÇÃO

Bimestralmente os alunos realizarão testes, trabalhos e provas. Essas 
avaliações vão compor a média bimestral.

6.1 MÉDIAS

CÁLCULO DA MÉDIA BIMESTRAL _ ENSINO FUNDAMENTAL, 1ª E 2ª SÉRIES DO 
ENSINO MÉDIO:

MB = T + AP + (Px2) 
3

MB = Média bimestral
T = Teste (vale 6,0 pontos)
AP = Avaliação do Professor (vale 4,0 pontos) 
P = Prova (vale 10,0 pontos)

CÁLCULO DA MÉDIA BIMESTRAL _ 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO:
 

MB = S3 + SE + BÔNUS

 

2
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MB: MÉDIA BIMESTRAL 
S = SIMULADO AO CUBO SE = SIMULADO ENEM
BÔNUS = SIMULADO UERJ DISCURSIVO (até 2,0 pontos)

OBS.: Devido às mudanças de datas de vestibulares, algumas avaliações podem 
ter seus formatos alterados.

CÁLCULO DA MÉDIA ANUAL:

MA = (MB1 x 1) + (MB2 x 2) + (MB3 x2) +
 (MB4 x2) 7

MA ≥ 7,0: APROVADO
MA ‹ 7,0: ALUNO FARÁ PROVA FINAL

OBS.: NÃO HAVERÁ LIMITE DE PROVAS FINAIS.

MA: média anual

MB1: média do 1º bimestre MB 2: média do 2º bimestre MB 3: média do 3º 
bimestre MB 4: média do 4º bimestre.

CÁLCULO DA MÉDIA FINAL APÓS PROVA FINAL:

MF ≥ 5,0: APROVADO MF ‹ 5,0: RECUPERAÇÃO
MF: média final MA: média anual PF: prova final

MF’ = (MA + PR)
            2

OBS.: O aluno só poderá ficar em recuperação em até três disciplinas. Se ficar 
em mais de três, estará automaticamente reprovado.
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CÁLCULO DA MÉDIA FINAL APÓS A RECUPERAÇÃO:

MF’ = (MA + PR)
            2

MF’ ≥ 5,0: APROVADO MF’‹ 5,0: REPROVADO

MF’: média final após recuperação. 
MA: média anual. 
PR: prova de recuperação.
Observação 1: nos dias de avaliações, ao término, os alunos do Ensino Médio 
estarão dispensados do colégio sem a necessidade de autorização dos pais.
Observação 2: o prazo de revisão de provas e testes será de 20 dias após a 
realização da avaliação.

6.2 SEGUNDA CHAMADA

Em caso da necessidade de segunda chamada, o responsável deverá preencher o 
requerimento da prova na secretaria de sua unidade. 
A segunda chamada é uma prova única que poderá substituir a ausência de nota de 
teste, de prova ou  de ambos. 
As provas de segunda chamada acontecerão de tarde e aos sábados pela manhã, 
podendo ocorrer eventuais modificações.

6.3 BOLETIM

A cada bimestre, estará disponível na área restrita do site o boletim escolar com 
registro da média bimestral do aluno. Para visualizá-lo, basta acessar o site com 
login e senha.

6.4 DEPENDÊNCIA

Se o aluno ficar reprovado em até duas disciplinas, poderá passar para o ano 
seguinte, cursando essas matérias em caráter de dependência. As aulas de 
dependência serão obrigatórias, semanais e realizadas no contraturno durante o 
ano letivo.
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7. AVISOS GERAIS

O colégio não se responsabilizará, em nenhuma hipótese ou mediante qualquer 
justificativa, por objetos de valor esquecidos em suas dependências ou que não 
estejam sob a vigilância e guarda direta do aluno que os trouxe.
Com objetivo de resguardar a confidencialidade de nossas avaliações, os alunos 
não poderão portar nenhum aparelho eletrônico ligado durante testes e provas. 
Caso isso não seja respeitado, o aluno terá sua avaliação zerada.
É proibido fumar nas dependências do colégio (Lei 5517/09).
O aluno que danificar o patrimônio do colégio, assim como usar sem a devida 
autorização o nome da instituição em qualquer tipo de propaganda, campanha ou 
promoção, ou que trouxer consigo objetos considerados perigosos, substâncias 
tóxicas, revistas ou aparelhos que possam perturbar a boa ordem ou a disciplina, 
poderá ser penalizado e, dependendo da gravidade do ato, ter sua matrícula cancelada. 
O colégio não possui condução própria, sendo qualquer escolha nesse sentido de 
responsabilidade exclusiva dos pais.
Como educadores, cabe a nós lembrarmos que a reprodução total ou parcial de 
qualquer obra, artística e literária, sem a autorização expressa do detentor dos 
direitos autorais, é crime previsto por lei (Lei 9.610/98).
O colégio proíbe a recolha e a difusão não autorizada de sons e/ou imagens 
captados pelos estudantes em todas as atividades escolares.
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