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MENSAGEM DA EQUIPE PEDAGÓGICA

Se perguntassem para a gente, quando começamos nossas carreiras em
Educação, como seria um Guia do Aluno em 2020, responderíamos, entre
outras coisas, que a rotina de chegada e saída dos alunos seria realizada por
meio de teletransporte. Os pais escolheriam os tipos de refeições em cápsulas
que deveríamos oferecer. Uma das novas matérias ministradas seria Geologia
Marciana. E também desenvolveríamos um curso extra sobre a antiga arte de
escrever à mão.
Isso tudo não aconteceu. Mas muita coisa mudou para melhor. Nunca vivemos
tão bem e tão conectados. Redes sociais, startups, economia criativa, a
tecnologia uniu as pessoas, facilitou nossa vida, transformou o mundo.
É esse novo mundo que nos move para construir a FIAP SCHOOL que
sonhamos. Aqui a gente pensa o novo.
Porque mais do que formar alunos, queremos formar os cidadãos que, com
suas mentes criativas e inovadoras, vão criar o seu e o nosso futuro. Afinal, o
que está por trás de todas essas inovações é gente.
E por falar em gente, muito obrigado por estar aqui conosco em 2020. Sem
você, pai, responsável ou aluno, não somos a FIAP SCHOOL.
Aproveite muito este Guia da escola que você escolheu. Leia, analise, dê
sugestões. A FIAP SCHOOL também é sua.
Equipe Pedagógica FIAP School
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SOBRE A FIAP SCHOOL

O Projeto Pedagógico da FIAP School foi elaborado a partir do pensamento
“construcionista” que estimula a construção do conhecimento baseada em ações
concretas que envolvem:
• Construção de coisas: arte, textos, objetos, protótipos, aplicativos, filmes, robôs,
startups etc. que o aprendiz efetua a partir de materiais cognitivos recolhidos
no mundo exterior que o rodeia.
• Construção (interior) do conhecimento que está relacionado
à construção das coisas.
A partir disso, estabelecemos nossos três eixos educacionais: pensar, criar
e fazer. E são eles que promoverão a construção do conhecimento, combinando
os conteúdos do currículo básico nacional com as 7 novas esferas
de conhecimento em que acreditamos: Art & Crafts, Creative Thinking, Life,
Business, Digital Life, Tech e Maker.
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CURSOS OFERECIDOS

ENSINO FUNDAMENTAL I
O período do 1º ao 5º ano é essencial para a formação do aluno. É tempo
de descobertas, conquistas, autonomia e desenvolvimento das habilidades que vão
fazer parte da vida toda. Nesse momento, a criança está afirmando sua identidade
e acumulando experiências dentro e fora da escola.
Na FIAP School estimulamos novas formas de interagir com o mundo conectado
em que vivemos, possibilitando a construção do conhecimento. Uma aprendizagem
que prioriza a criatividade e a capacidade de resolver problemas na prática.
No Ensino Fundamental I combinamos as matérias do currículo básico às 4 novas
esferas de conhecimento que criamos. Arte, cultura, produção de tecnologia
e movimento maker fazem parte do dia a dia dos alunos desde o 1º ano.
Porque acreditamos em uma formação transformadora, participativa, criativa,
digital e conectada.

CURRÍCULO
BÁSICO:
São as matérias do Ensino Fundamental I, de acordo com a BNCC (Base Nacional
Curricular Comum). Todas elas integradas para oferecer uma aprendizagem mais
completa, baseada na solução de problemas reais, no conhecimento e no
desenvolvimento das habilidades que vão fazer a diferença para o futuro.
• LÍNGUA PORTUGUESA
• PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
• LÍNGUA INGLESA
• MATEMÁTICA
• CIÊNCIAS
• HISTÓRIA
• GEOGRAFIA
• EDUCAÇÃO FÍSICA
ESFERAS DO CONHECIMENTO:
• ART AND CRAFTS
• CREATIVE THINKING
• TECH
• MAKER
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MATERIAL DIDÁTICO
Livros didáticos de Língua Portuguesa e Matemática da FTD Educação – Faça!
E de Língua Inglesa da Cambridge University Press.
Materiais de papelaria: disponibilizamos em nosso site a relação de materiais
de papelaria que serão utilizados durante o ano. Estes materiais deverão ser
entregues na coordenação da FIAP School no período especificado.
Caso necessário, esporadicamente, outros materiais poderão ser solicitados
de acordo com projetos desenvolvidos. Ao longo do ano, solicitamos,
com antecedência, a leitura de livros paradidáticos que deverão ser adquiridos
pelos alunos em livraria de sua preferência.

HORÁRIO DE AULA
De segunda a sexta-feira
das 13h15 às 18h15

PERÍODO INTEGRAL
O curso Integral foi desenvolvido com o objetivo de dar continuidade
ao desenvolvimento de habilidades, ampliando as ações de pensar, criar e fazer,
base da Fiap School.
Durante o período matutino, alunos do Ensino Fundamental I, 6º e 7º ano do Ensino
Fundamental II, desenvolvem projetos, têm contato direto com a prática bilíngue,
orientação de estudos, atividades esportivas, programação, culinária, programa
de incentivo à leitura e muito mais.
O almoço é composto por uma alimentação balanceada e, ao seu término, os alunos
são direcionados para suas turmas do período pedagógico.

HORÁRIO: De segunda a sexta–feira • Das 7h às 18h15

COORDENAÇÃO
Priscila Pontes Barbosa • e-mail: priscila.barbosa@fiap.com.br • Tel.: 3385-8032

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 1º ao 4º ano
Danyella Dorazio • e-mail: profdanyella@fiap.com.br • Tel.: 3385-8007
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 5º ano
Junia Botter • e-mail: junia.botter@fiap.com.br • Tel.: 3385-8060

ENSINO FUNDAMENTAL II
No período do 6º ao 9º ano os jovens estão em transformação, são dinâmicos,
curiosos, motivados e estão na fase de ampliar suas conexões intelectuais,
afetivas e sociais. Um tempo de transição entre a infância e a adolescência,
marcado pelo fortalecimento da autonomia e por várias transformações
biológicas, psicológicas e sociais que vão intensificar a construção dos seus
valores.
Na FIAP School os alunos do Ensino Fundamental II têm uma formação global,
digital e criativa, totalmente conectada com o mundo em que vivemos. Uma
aprendizagem sólida, que vai proporcionar novos conhecimentos e habilidades
para que transformem o mundo hoje e amanhã.
Para isso, vamos além dos conteúdos do currículo básico, vivenciando com os
alunos 7 novas esferas de conhecimento, com temas como: Arte, Cultura,
Tecnologia, Movimento Maker, Projeto de Vida, Finanças, Marketing,
Empreendedorismo e Inovação

CURRÍCULO
BÁSICO:
São as matérias do Ensino Fundamental II, de acordo com a BNCC (Base Nacional
Curricular Comum). Todas elas integradas para oferecer uma aprendizagem mais
completa, baseada na solução de problemas reais, no conhecimento
e no desenvolvimento das habilidades que vão fazer a diferença
para o futuro dos alunos.
• LÍNGUA PORTUGUESA
• PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
• LÍNGUA INGLESA
• MATEMÁTICA
• CIÊNCIAS
• HISTÓRIA
• GEOGRAFIA
• EDUCAÇÃO FÍSICA (modalidades: esportes de quadra, lutas, expressão corporal,
práticas esportivas de aventura)
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ESFERAS DO CONHECIMENTO:
• ART AND CRAFTS
• CREATIVE THINKING
• LIFE
• BUSINESS
• DIGITAL LIFE
• TECH
• MAKER

MATERIAL DIDÁTICO
Livros didáticos de Língua Portuguesa e Matemática da FTD Educação – Coleção
ATHOS e de Língua Inglesa da Cambridge University Press.
Materiais de papelaria: disponibilizamos em nosso site a sugestão para aquisição
de material individual. Os materiais de papelaria de uso coletivo e materiais
deverão ser entregues na coordenação da FIAP School no período especificado.
Caso necessário, esporadicamente, outros materiais poderão ser solicitados de
acordo com projetos desenvolvidos.
Ao longo do ano, solicitamos, com antecedência, a leitura de livros paradidáticos,
que deverão ser adquiridos pelos alunos em livraria de sua preferência.

HORÁRIO DE AULA
De segunda a sexta–feira
Matutino

Vespertino (6º e 7º ano)

Das 7h15 às 12h15

Das 13h15 às 18h15

COORDENAÇÃO
Priscila Pontes Barbosa • e-mail: priscila.barbosa@fiap.com.br • Tel.: 3385.8032

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 6º ao 8º ano
Junia Botter • e-mail: junia.botter@fiap.com.br • Tel.: 3385-8060

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 9º ano
Luis Eduardo Eugenio Ribeiro • e-mail: luis.ribeiro@fiap.com.br • Tel.: 3385-8006
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ENSINO MÉDIO REGULAR
É o momento em que os jovens se preparam para fazer escolhas, atuar no mundo
e ampliar seus horizontes. Os múltiplos interesses, o desenvolvimento do
raciocínio, o aprofundamento do conhecimento e a descoberta de novas
habilidades abrem vários caminhos. Qual deles escolher?
Aqui na FIAP School nós pensamos o novo. Queremos proporcionar aos alunos
do Ensino Médio uma educação mais conectada, criativa e participativa. E assim
contribuir para o futuro deles, formando cidadãos com novos conhecimentos e
habilidades para ter sucesso e transformar o mundo.
Nosso programa para o Ensino Médio estimula o conhecimento integrado e a
aprendizagem multimídia, utilizando para isso 7 novas esferas de conhecimento
aliadas às matérias do currículo básico.

CURRÍCULO
BÁSICO:
São as matérias do currículo básico do Ensino Médio, desenvolvidas com apoio
de material didático digital. Todas elas integradas para oferecer uma aprendizagem
mais completa, baseada na solução de problemas reais, no conhecimento
e no desenvolvimento das habilidades que vão fazer a diferença para o futuro.
• LITERATURA
• LÍNGUA INGLESA
• MATEMÁTICA
• FÍSICA
• QUÍMICA
• BIOLOGIA
• HISTÓRIA
• GEOGRAFIA
• FILOSOFIA
• SOCIOLOGIA
• LÍNGUA PORTUGUESA
• PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
• EDUCAÇÃO FÍSICA (modalidades: esportes de quadra, lutas,
expressão corporal, práticas esportivas de aventura)
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ESFERAS DO CONHECIMENTO:
• ART AND CRAFTS
• CREATIVE THINKING
• LIFE
• BUSINESS
• DIGITAL LIFE
• TECH
• MAKER

MATERIAL DIDÁTICO
Num formato digital os alunos acessam o material didático através de
dispositivos móveis pessoais Tablets ou Ipads. A coleção 360º da editora FTD
apresenta os principais conteúdos curriculares e atividades necessários para o
desenvolvimento de habilidades e a aquisição de conhecimentos ao longo do
Ensino Médio.

HORÁRIO DE AULA
De segunda a sexta–feira • Das 7h15 às 13h

COORDENAÇÃO
Augusto Silva Junior (Guto) • e-mail: augusto.junior@fiap.com.br • Tel.: 3385.8042

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Luis Eduardo Eugenio Ribeiro • e-mail: luis.ribeiro@fiap.com.br • Tel.: 3385-8006
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ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM INFORMÁTICA
A FIAP School forma os profissionais do futuro. Aqui, o Ensino Técnico tem foco
em Tecnologia, uma área supervalorizada pelas empresas e com alta taxa de
empregabilidade. Nossos jovens vão dominar as novas tecnologias e aprender
na prática tudo sobre hardware e software.
Os conteúdos são apresentados de forma inter e multidisciplinar, com apoio
de material didático digital, por meio da metodologia PBL (Project Based Learning).
Com 300 horas de estágio supervisionado, quem faz FIAP School tem mais um
diferencial: a parceria com grandes empresas como IBM, Oracle, Cisco e Microsoft.

CURRÍCULO INTEGRADO
ENSINO MÉDIO:
• LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
• LÍNGUA INGLESA
• ARTE
• MATEMÁTICA
• FÍSICA
• QUÍMICA
• BIOLOGIA
• HISTÓRIA
• GEOGRAFIA
• FILOSOFIA
• SOCIOLOGIA
• EDUCAÇÃO FÍSICA (modalidades: esportes de quadra, lutas,
expressão corporal, práticas esportivas de aventura)

TÉCNICO:
• LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
• PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
• INTERNET (WEB DESIGN)
• REDE DE COMPUTADORES E SEGURANÇA
• GAMES
• COMPUTAÇÃO GRÁFICA
• ANÁLISE DE SISTEMAS
• BANCO DE DADOS
• METODOLOGIA DE PESQUISA
• FINANÇAS E GESTÃO DE NEGÓCIOS
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MATERIAL DIDÁTICO
Num formato digital os alunos acessam o material didático através de
dispositivos móveis pessoais, Tablets ou Ipads. A coleção 360° da editora FTD
apresenta os principais conteúdos curriculares e atividades necessários para o
desenvolvimento de habilidades e a aquisição de conhecimentos ao longo do
Ensino Médio Técnico.

HORÁRIO DE AULA
De segunda a sexta–feira • Das 7h15 às 13h45

COORDENAÇÃO
Augusto Silva Junior (Guto) • e-mail: augusto.junior@fiap.com.br • Tel.: 3385.8042

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Luis Eduardo Eugenio Ribeiro • e-mail: luis.ribeiro@fiap.com.br • Tel.: 3385-8006
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A FIAP School oferece vários serviços aos pais/responsáveis, alunos e professores
através do seu site (https://www.fiap.com.br/colegio/).
Esta seção só poderá ser acessada com o RM do aluno e senha (data de nascimento
que não poderá ser alterada – dd/mm/aa).
Os pais/responsáveis deverão acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno
também pelo site, na área do aluno, que é diariamente atualizado com informações
sobre eventos, circulares, consulta disciplinar e acompanhamento pedagógico.

REUNIÕES DE PAIS/RESPONSÁVEIS
No início do ano letivo será disponibilizado no site, área do aluno, o calendário
com as datas das reuniões trimestrais. Além disso, a equipe educacional da FIAP
School coloca-se à disposição para atender aos pais/responsáveis sempre que
necessário, com agendamento prévio de horário na coordenação e/ou orientação.

UNIFORMES
O uso do uniforme é obrigatório para o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano).
Para os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio Regular e Ensino Médio Técnico,
não será permitido o uso de chinelo, sapatilha, crocs, rasteirinha, botas e camisetas
de times. O não uso do uniforme implicará em sanções disciplinares.*
Os endereços para a aquisição dos uniformes poderão ser consultados em nosso site
(https://www.fiap.com.br/colegio/utilidades/).
*Casos especiais deverão ser liberados pela coordenação.

LANCHE ESCOLAR
A FIAP School mantém duas cantinas, uma no 6º e outra no 10º andar. Os alunos
podem trazer o lanche de casa ou, se preferirem, poderão comprar nas cantinas.
No caso de alunos do Ensino Fundamental I optarem pela compra de seus
lanches na cantina, as auxiliares de classe ajudarão com os pedidos.
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Todos os alunos novos recebem um cartão pré-pago para utilização na cantina.
Os pais/responsáveis podem colocar créditos no portal www.nutrebem.com.br.
Em caso de perda do cartão entrar em contato com a coordenação.
Ressaltamos que os intervalos são separados por ano, ou seja: os alunos de 1º, 2º
e 3º ano fazem o intervalo separados dos alunos do 4º e 5º ano; e estes,
separados dos alunos do Ensino Fundamental II.
Aproveitamos para orientar alunos, pais/responsáveis quanto à importância de
uma alimentação nutritiva e balanceada, principalmente na fase de
desenvolvimento. Prefiram sucos naturais aos refrigerantes, frutas aos
salgadinhos, evitem frituras e alimentos artificiais. Em nossas cantinas não
servimos frituras nos intervalos.

PLANTÃO DE DÚVIDAS E MONITORIA
FUNDAMENTAL I, FUNDAMENTAL II, ENSINO MÉDIO REGULAR E TÉCNICO
No decorrer dos trimestres, os alunos poderão sanar possíveis dúvidas com os professores
em dias previamente marcados.
Os alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem serão convocados
para participarem dos plantões.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O principal objetivo do processo de avaliação é garantir a aprendizagem plena dos alunos
em todas as suas competências e habilidades. As avaliações são realizadas trimestralmente.

Para o 1º , 2º. e 3º ano, os critérios de avaliação são diferenciados. Será elaborada
pela equipe pedagógica a Avaliação Individual, que tem como objetivo avaliar se
as competências e habilidades foram alcançadas trimestralmente. Essas
avaliações poderão receber os seguintes conceitos:
• A – Atingiu o objetivo.
• P – Atingiu parcialmente o objetivo.
• N – Não atingiu o objetivo.
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A partir desses conceitos, os professores desenvolvem atividades que promovem
a melhoria contínua da aprendizagem dos alunos e os pais/responsáveis, por sua
vez, poderão acompanhar o desenvolvimento de seus filhos por meio de um
Relatório de Avaliação Individual, participando de reuniões pedagógicas ou
acessando a área do aluno no site da FIAP School.

A PARTIR DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
A partir do 4º ano do Ensino Fundamental, a média trimestral para promoção é 6,0
(seis) e as avaliações para composição dessa média, dependendo de cada série, são:
•

AC – Avaliação contínua. Provas realizadas ao término de cada conteúdo

disciplinar, trabalhos em grupo ou individuais, lições de casa, atividades de pesquisas,
relatórios individuais ou em grupos, simulados (Ensino Médio) entre outros.
•

AT – Avaliação Trimestral. Prova prevista no calendário escolar e agendada pela

Coordenação Pedagógica, abrangendo o conteúdo do trimestre, contendo questões
diversificadas, múltipla escolha, questões objetivas e interpretação de texto.
•

AP – Avaliação Procedimental (até o 5º ano). Avaliação pelo desenvolvimento

de procedimentos, tais como: aplicar, desenhar, executar, compor, observar,
representar, construir, ler, classificar, entre outros.
•

AGH – Avaliação Geral de Habilidades (a partir do 9º ano). Prova com questões

de múltipla escolha e uma produção de texto, visando mensurar a aquisição
e aplicação das habilidades de forma objetiva.
Ao final do ano letivo, será promovido o aluno que atingir em cada componente
curricular a Média Anual (MA) igual ou superior a 6,0 (seis).
Aos trimestres são atribuídos pesos:
• 1º trimestre: peso 1 (x1).
• 2º trimestre: peso 2 (x2).
• 3º trimestre: peso 3 (x3).
A Média Anual é calculada dividindo-se a soma das médias trimestrais, devidamente
ponderadas, por 6 (soma dos pesos).
Aos alunos com baixo rendimento escolar e com frequência superior a 75%, que não
obtiverem, no trimestre, no respectivo componente curricular, média igual ou superior
a 6,0 (seis), será oferecida a Recuperação Intensiva, assim como, durante todo o ano
letivo, estudos de reforço, realizados de forma contínua, paralela e intensiva.
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Os resultados dessa prova de recuperação (PR) integrarão a avaliação do período
em curso ao substituir a nota anterior da AT (avaliação trimestral) para um novo
cálculo da média trimestral.
O desenvolvimento do aluno será acompanhado por meio de várias atividades como:
lições de casa, trabalhos individuais e em grupo e a pesquisa desenvolvida ao longo
do trimestre. Para essas atividades, atribuímos uma nota que varia de 0 a 10 (zero
a dez) e chamamos de AC – Nota de avaliação contínua.
Além disso, o aluno participará de uma avaliação trimestral (AT), com atribuição
de nota de 0 a 10 (zero a dez), e será avaliado quanto aos procedimentos executados.
Assim, a média do trimestre será constituída do seguinte modo:

MT = _________________________
(AC X 4) + (AT X 5) + (AP X 1)
10

MT = Média trimestral
AC = Avaliação contínua
AT = Avaliação trimestral
AP = Avaliação procedimental

MT = ________________
(AC X4) + (AT X 6)
10

MT = Média trimestral
AC = Avaliação contínua
AT = Avaliação trimestral

Gradativamente, o processo de aprendizagem vai se tornando mais rico ao longo
dos anos, desenvolvendo novas habilidades e competências. Para que esse objetivo
possa ser alcançado plenamente, o processo avaliativo também se torna mais complexo.
Assim, a média do trimestre será constituída da seguinte forma:

MT = __________________________
(AC X 3) + (AT X 6) + (AGH X1)
10

MT = Média trimestral
AC = Avaliação contínua
AT = Avaliação trimestral
AGH = Avaliação Geral de Habilidades

17

A média do trimestre será constituída da seguinte forma:

MT = __________________________
(AC X3) + (AT X 5) + (AGH X 2)
10

MT = Média trimestral
AC = Avaliação contínua
AT = Avaliação trimestral
AGH = Avaliação Geral de Habilidades

A média do trimestre será constituída da seguinte forma:

MT = __________________________
(AC X3) + (AT X 5) + (AGH X 2)
10

MT = Média trimestral
AC = Avaliação contínua
AT = Avaliação trimestral
AGH = Avaliação Geral de Habilidades

EXAME FINAL
Caso não obtenha promoção em qualquer componente curricular o aluno poderá
submeter-se aos exames finais. A Média Final (MF), após a realização do Exame Final,
será calculada de acordo com o seguinte critério:

MF = ____________
MA + EXAME
2

MF = Média Final
MA = Média Anual
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AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS
Caso o aluno falte em alguma avaliação trimestral, AGH ou AC devidamente agendadas,
os pais/responsáveis poderão requerer avaliação substitutiva à coordenação no prazo
máximo de 48 horas. As avaliações substitutivas têm custo adicional, exceto mediante
a apresentação de atestado médico ou militar, dentro do prazo máximo de 48 horas
após a ausência.
Para os estudantes sem atestado médico ou militar:
1) Requerer a autorização para avaliação substitutiva na recepção do Open Space –
Fiap School (9º andar).
2) Com a autorização em mãos, dirigir-se ao Help Center para efetuar o pagamento
da taxa.
3) Apresentar o protocolo de pagamento na coordenação para agendar a data
da avaliação substitutiva.
Avaliações de Recuperação e Exame Final não possuem provas substitutivas, salvo
casos solicitados e analisados previamente pela coordenação.

FREQUÊNCIA
O aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência para ser aprovado ou ter direito
a exames. Atestados médicos poderão ser aceitos para possíveis justificativas de faltas,
desde que apresentados à coordenação até 48 horas após a falta corrida.

CRITÉRIOS DISCIPLINARES
O principal objetivo da FIAP School é garantir a seus alunos um aprendizado
sólido e significativo. Um lugar onde todos aprendem na prática. Isso é feito por
meio de aulas prazerosas, dinâmicas e motivadoras, que buscam a formação de
valores num convívio social saudável e harmonioso entre os alunos. Além disso,
acreditamos que a integração entre a família e a escola é fundamental para a
coerência na formação de valores e regras no desenvolvimento de hábitos de
estudo, na organização dos trabalhos escolares, na superação de dificuldades, na
facilitação do convívio social, entre outros.
Na FIAP School, o processo de orientação em questões disciplinares é
transparente, claro, justo e propício à aprendizagem e à formação.
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VEJA COMO TRABALHAMOS AS REGRAS DISCIPLINARES:
Ocorrências

Sanção

Falta leve

Advertência verbal e/ou escrita

Falta média

Advetência escrita

Falta grave

Suspensão de 1 a 5 dias

Falta gravíssima

Falta capital

Suspensão de 5 dias e convocação dos pais para
assinar o termo de compromisso
Desligamento da escola

A fim de fazer um registro histórico dos atendimentos de orientação educacional,
fazemos também um registro de pontos.
1. A cada ato indisciplinar cometido pelo aluno, será atribuído certo número de
pontos.
2. O número de pontos aumenta considerando-se a gravidade da falta cometida,
da mesma forma que a sanção aplicada. Entendemos como falta leve, por exemplo, não utilizar uniforme, enquanto incentivar a violência é considerada uma falta
grave.
3. Independentemente da gravidade da ocorrência, a escola sempre orientará os
alunos e comunicará aos pais/responsáveis para que, juntos, possam valorizar o
convívio social saudável e harmonioso entre todos.
4. Os pais/responsáveis e alunos poderão acompanhar a situação disciplinar
através da área do aluno no nosso site: https://www.fiap.com.br/colegio/. Esta
seção só poderá ser acessada com o RM do aluno e senha (data de nascimento
que não poderá ser alterada).
5. A reincidência das ocorrências acarretará sanções maiores. Caso algum aluno
exceda 20 pontos durante o ano, ele será convidado a se retirar da escola.
6. Ao atingir 10 pontos, o aluno perderá benefícios como: bolsa de estudo,
considerando-se o ano em vigor.
7. Ao final do ano, os pontos serão zerados.
8. Ocorrências não contempladas neste manual serão apuradas e analisadas pela
orientação educacional junto à coordenação pedagógica e pontuados de maneira
adequada.
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OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES
FALTA LEVE
Pontuação: 1 a 10 pontos
Sanção: Advertência verbal ou escrita
EXEMPLOS
•

Atrasar mais que o permitido no retorno intervalo e entre as aulas.

•

Brincadeiras inadequadas com os colegas.

•

Brincar com jogos inapropriados ou de azar (baralho e outros).

•

Contato físico entre alunos, que insinuem namoro nas dependências do Colégio.

•

Conversas paralelas em sala de aula.

•

Desrespeitar o mapeamento de sala.

•

Discutir com colegas.

•

Dormir em sala de aula.

•

Estar sem o material didático em aula.

•

Fazer lição de outra disciplina em aula.

•

Alimentar-se fora do horário de intervalo sem autorização.

•

Não utilizar o uniforme.

• Utilizar celular, fone de ouvido, qualquer equipamento ou material não pertinente
___à aula.
•

Utilizar palavreado inadequado nas dependências do Colégio.

•

Usar vestuário ou calçado inadequado (chinelo, sandália, short etc.)

•

3ª reincidência de atrasos no mês, sem justificativa.

•

Ir à cantina durante ou entre as aulas, sem autorização.

• Pegar ou permanecer com qualquer objeto do colega sem o seu consentimento
___(no caso de perda ou dano, mesmo que não intencional, o/a responsável deverá
___reparar com os custos da reposição ou reparo dos objetos).
•

3ª reincidência sobre falta de tarefa de casa/materiais.

• Mexer nos equipamentos de segurança ou estruturais (mangueiras, alarmes de
___incêndio, quadro de luz, luz de emergência, etc).
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ESPECÍFICO PARA O ENSINO MÉDIO (MATERIAL DIDÁTICO)
• Não trazer o dispositivo digital de estudo (tablets / chromebooks) para aula, ou
___trazê-lo com bateria descarregada.
•

Emprestar o dispositivo digital de estudo para o colega.

•

Utilizar o dispositivo digital de estudo fora do contexto da aula.

FALTA MÉDIA
Pontuação: 4 a 14 pontos

EXEMPLOS
•

Acessar sites impróprios no laboratório, inclusive jogos digitais.

•

Cabular aula.

• Apropriar-se indevidamente de qualquer tipo de acesso (senhas, login etc) de
___terceiros.
• Vender ou comercializar qualquer produto nas dependências da escola (exceto
___quando for atividade pedagógica autorizada).
•

Agredir verbalmente o(s) colega(s).

•

Postura inadequada nas dependências ou proximidades do Colégio.

•

Sair da sala de aula sem autorização do professor.

•

Substituir o uniforme sem autorização durante o período escolar.

•

Escrever nas paredes, mesas e carteiras.

• Fraudes em avaliações: usar auxílio indevido ou portar aparelho celular e/ou
___wearables durante a avaliação. Além da advertência, a prova será anulada.

FALTA GRAVE
Pontuação: 7 a 17 pontos
EXEMPLOS
•

Agredir colegas fisicamente.

•

Atitudes inadequadas com professores e funcionários.

• Causar danos intencionais a objetos dos(as) colegas (estojos, cadernos, mochilas
etc.).
•

Colocar fotos, vídeos ou textos inadequados na rede de computadores.

•

Comportamento inadequado nas dependências ou proximidades do Colégio.
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• Causar danos ao patrimônio escolar. Além da pontuação, o responsável arcará
com o custo do prejuízo.
•

Bullying.

•

Adulterar documento oficial da escola.

• Fotografar e/ou filmar professores, colegas e funcionários da escola, sem
autorização, fora do contexto escolar ou com objetivo de ridicularizar.
• Expor fotos, textos e desenhos que ridicularizem professores, colegas ou
funcionários.
•

Plagiar documentos (trabalhos escolares, atestados, entre outros).

•

Incentivar a violência.

FALTA GRAVÍSSIMA
Pontuação: 10 a 20 pontos
EXEMPLOS
• Desrespeitar ou agredir verbalmente qualquer membro do corpo pedagógico ou
___funcionários.
• Colocar em risco a integridade moral, física e/ou psicológica de alunos,
professores, funcionários e outros.
• Portar ou consumir bebida alcoólica nas dependências ou proximidades do
___Colégio.
• Fumar nas dependências do colégio. O aluno que fumar nas proximidades do
___colégio será orientado e seu responsável notificado.
•

Comparecer no colégio em estado alterado (por bebida ou substâncias ilícitas).

FALTA CAPITAL
Pontuação: 21 pontos
Sanção: Desligamento do Colégio
OCORRÊNCIAS
• Portar ou usar artefatos explosivos nas dependências ou proximidades do
Colégio.
•

Agredir fisicamente professores ou funcionários

•

Furtar ou roubar.
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•

Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de droga.

•

Portar, consumir, fazer apologia às substâncias ilícitas bem como utilizar ou portar
objetos destinados a essa prática nas dependências ou proximidades do Colégio.

Quaisquer que sejam as medidas disciplinares a que estiver sujeito o(a) aluno(a),
a ele(a) será sempre garantido:
I – o direito à ampla defesa;
II – recurso a órgãos superiores, quando for o caso;
III – assistência dos pais ou responsáveis, no caso de alunos com idade inferior
a 18 (dezoito) anos.

BOLSA AO MÉRITO
Visando promover a motivação dos alunos em seu desenvolvimento pedagógico,
a FIAP School desenvolveu um programa de incentivo através dos seguintes critérios:
Os alunos – a partir do 3º ano do Ensino Fundamental - que obtiverem as melhores
médias globais durante o ano letivo de 2020, concorrerão a bolsas para 2021.
Serão contemplados os três alunos com melhor desempenho por ano/série,
da seguinte forma:
•

1º lugar: 30% de bolsa.

•

2º lugar: 20% de bolsa.

•

3º lugar: 10% de bolsa.

Este percentual é cumulativo com as seguintes bolsas: bolsa irmão, bolsa escola
parceira e bolsa empresa parceira, podendo atingir até 50%. Esperamos com esta
premiação, cada vez mais, incentivar os alunos ao estudo e manter a qualidade
do ensino, que se aprimora a cada ano.

TRANSPORTE ESCOLAR
A FIAP School não possui transporte próprio, porém fornece uma lista
de transportadores que atendem os alunos. Consulte os nomes e telefones
para contato em nosso site
(https://www.fiap.com.br/colegio/utilidades/)
Independentemente desta lista, orientamos aos pais/responsáveis que façam
as devidas análises antes da contratação do serviço.
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BILHETE ÚNICO
Informações na Secretaria da Escola (helpcenter@fiap.com.br) ou no site
da SPTRANS – bilheteunico.sptrans.com.br.

HELP CENTER
Responsável pelo atendimento, orientação, emissão de toda documentação escolar
do aluno e assuntos relacionados às mensalidades e demais questões financeiras.
SERVIÇOS OFERECIDOS:
•

Emissão de declarações.

•

Emissão de históricos escolar, certificado e/ou diploma.

•

Emissão da 2ª via do histórico escolar.

•

Emissão da 2ª via do certificado ou diploma.

•

Emissão do histórico em curso.

•

Avaliação substitutiva.

•

Recebimento de taxas.

•

Emissão da 2ª via do boleto bancário.

O envio do boleto bancário é feito via Correios ou eletrônico em seu bankline, via DDA
(Débito Direto Autorizado), sendo esta uma opção do próprio correntista. Caso o
aluno/responsável financeiro não receba o boleto bancário até o 2º dia útil do mês ou
não o tenha em mãos até o vencimento, deve imprimir a 2ª via no portal do aluno no
site da FIAP School.
Na impossibilidade do atendimento online, o Help Center estará à disposição para
atendê-los. O pagamento da mensalidade deverá ser efetuado exclusivamente nas
agências bancárias, lotéricas ou pela internet. Boleto bancário vencido até com 30 dias
poderá ser impresso no portal do aluno e pago conforme informado anteriormente.
O atendimento financeiro da escola somente aceita pagamento de taxas. Esta medida
foi adotada para garantir a segurança dos alunos e colaboradores da escola.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Segunda a sexta-feira das 8h às 20h
Tel.: 3385-8020
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BIBLIOTECA
Com grande acervo de livros, periódicos, CD-ROM e outros materiais informativos,
a Biblioteca está à disposição do corpo docente, discente e administrativo da FIAP
School para consultas, empréstimos, orientações de leituras e pesquisas.
Atenção: não havendo cumprimento dos prazos de devolução, o aluno ficará sujeito
às sanções conforme regulamento da biblioteca.
O consulente deve fazer sua inscrição na biblioteca usando os seguintes dados:

•

Nome completo.

•

Registro do aluno (RM).

•

Endereço completo.

•

RG ou carteira escolar atualizada

AMBULATÓRIO ESCOLAR
A FIAP School conta com um serviço de Ambulatório Escolar para oferecer suporte ao
primeiro atendimento de alunos e funcionários.
O serviço de Ambulatório Escolar destina-se, exclusivamente, à assistência de
ocorrências observadas na própria escola, ou seja, primeiro atendimento em caso de
acidentes ou sintomas que se manifestem no decorrer das atividades escolares.
Diagnóstico, acompanhamento e tratamento deverão ser feitos pelos profissionais que
habitualmente fazem o acompanhamento ou o tratamento do aluno.
É importante ressaltar que o primeiro atendimento realizado na escola não exclui a
necessidade de atendimento médico subsequente, encaminhado pela família.
Caso haja indicação de dispensa do aluno, os pais/responsáveis serão contatados para
que venham retirá-lo. Serão informados também em casos recorrentes.
É imprescindível que seja atualizada ou preenchida e entregue a ficha de saúde do aluno,
independentemente de sua série, na qual estão identificadas algumas particularidades
como alergias ou medicação autorizada.
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Em casos de tratamentos ministrados no período escolar, é necessário que o remédio
esteja acompanhado de uma cópia da receita médica com todos os dados necessários,
dosagem e horário adequado.
Para alunos do Ensino Fundamental I é necessário também o comunicado na agenda do
aluno.
Algumas medidas podem contribuir para o uso consciente do Ambulatório Escolar tais
como:

•

Verificar se o aluno se alimentou corretamente antes de vir para o colégio.

•

Certificar-se da necessidade de uso de óculos por parte do aluno.

•

Observar machucados ocorridos fora do ambiente escolar.

•

Buscar atendimento médico em caso de febre ou outro sintoma persistente.

•

Em caso de uso contínuo, a família deverá providenciar uma cadeira para
uso exclusivo do aluno.

ATESTADO MÉDICO: PARA PRÁTICA ESPORTIVA
Atendendo às orientações legais e primando pela segurança de nossos alunos,
solicitamos o ATESTADO MÉDICO OBRIGATÓRIO PARA PRÁTICA ESPORTIVA
(EDUCAÇÃO FÍSICA, CURSOS EXTRAS e PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER EVENTO
ESPORTIVO).
Tal atestado deverá ser emitido preferencialmente por médico (a) de sua confiança e
entregue na Coordenação da FIAP School, até o dia 28 de fevereiro de 2020. Após essa
data, o aluno não estará apto a frequentar as atividades físicas.
Os pais e responsáveis também poderão optar pelo Exame Médico realizado no colégio
no mês de março, conforme orientações que serão divulgadas oportunamente.
Em caso de afastamento, a família deverá entregar laudo médico solicitando dispensa
das atividades físicas. Neste caso, a avaliação dessa disciplina será realizada por meio de
atividades contínuas desenvolvidas durante as aulas ao longo do trimestre.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Acreditamos que a participação ampla e frequente em atividades de desafio e lúdicas
nas esferas oferecidas pela escola desenvolvem habilidades socioemocionais.
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Além disso, no contexto atual, a possibilidade de haver um espaço onde haja uma troca
entre alunos de diferentes salas e anos de modo seguro e amparado por um professor
amplia a gama de oportunidades para nossos alunos brincarem e se desenvolverem ao
mesmo tempo.
Nossa proposta pedagógica conta com diversas atividades esportivas, artísticas e
tecnológicas que os discentes podem realizar nos horários antes ou após suas aulas
curriculares.
Saiba mais em nosso site:
https://www.fiap.com.br/colegio/curso/atividades-extracurriculares/

ACHADOS E PERDIDOS
Recomendamos que todos os pertences sejam identificados com nome completo e RM.
Objetos sem identificação serão encaminhados ao setor de achados e perdidos.
Ao perceber a falta do material, solicite o auxílio a qualquer um de nossos inspetores.
Ressaltamos que todo objeto pessoal é de total responsabilidade do aluno. A FIAP
School não se responsabiliza por danos e extrativos, assim como por itens não
pedagógicos (celular, aparelho eletrônicos etc.)

...

ORIENTAÇÕES GERAIS
•

Todo objeto pessoal é de total responsabilidade do aluno. A FIAP School
não se responsabiliza por danos ou extravios.

•

A partir do 6º ano, os alunos são liberados ao término das aulas sem a presença
dos pais/responsáveis.

•

Para retirada dos alunos do Fundamental I, solicitamos aos pais ou responsáveis
que não excedam o limite de 15 minutos após o horário do término das aulas.

•

O aluno deverá apresentar à Coordenação uma autorização, por escrito, dos pais ou
responsáveis para a permanência no Colégio fora do horário normal de aulas
para a realização de trabalhos escolares.

•

O aluno poderá sair da Escola antes do término das aulas somente
com autorização dos pais/responsáveis, devidamente documentado por escrito,
via agenda ou e-mail.

•

Após o início da 2ª aula, o aluno só poderá ingressar na sala de aula com autorização
da coordenação e/ou orientação, mediante apresentação de atestado ou declaração
médica ou laboratorial.

•

A partir do 6º ano – Ensino Fundamental II, o acesso à escola é feito pela catraca
com o uso obrigatório da carteira de estudante.
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ENTRADA E SAÍDA
Ensino Médio Técnico

7h15 às 13h45

Ensino Médio Regular

7h15 às 13h

Ensino Fundamental II

7h15 às 12h15

Ensino Fundamental I

13h15 às 18h15

Integral

7h15 às 18h15

A escola disponibiliza dois espaços para entrada e saída dos alunos.

ENTRADA PRINCIPAL

AQUÁRIO

• Avenida Lins de Vasconcelos, 1264

• Rua Cel. Joaquim Teixeira, s/nº

Horário
Das 6h30 às 18h30

Horário
Das 6h30 às 8h | Das 12h15 às 14h |
Das 18h15 às 20h15

Para utilizar o acesso principal os alunos
deverão apresentar a carteirinha escolar.

Destinado a circulação de veículos.
Reservado apenas para o embarque e
desembarque imediato de alunos.

•

É imprescindível que seja preenchido o controle de saída do aluno no momento da
matrícula e rematrícula. A ausência do cadastro poderá gerar transtorno na liberação
do aluno.

•

Para garantir a segurança dos alunos e dos pais, as catracas ficam bloqueadas durante
o período de aulas. Caso seja necessário, excepcionalmente, que o aluno saia antes do
horário, a solicitação deve ser feita no mínimo 2h antes por escrito ou e-mail para a
Coordenação.

•

Após o fechamento do portão do Aquário, os alunos serão encaminhados à entrada
principal. A permanência após o horário, sem autorização da escola, será registrada e
poderá gerar custos adicionais aos responsáveis.
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ATRASOS
As aulas têm início, às 7h15, no período matutino e às 13h15 no vespertino, com
tolerância de 5 minutos. Após esse horário não podemos permitir que a aula do
professor seja interrompida. Desta forma, o aluno deverá aguardar o início da segunda
aula no hall do respectivo andar de sua sala. Não será permitida a entrada do aluno
após o início da segunda aula.
Após o 3º atraso durante o trimestre, o aluno será pontuado e a família será acionada
para apoiar na correção desta situação. Em caso de reincidência, após a orientação, o
aluno será advertido e poderá ser suspenso.
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