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MENSAGEM DA DIRETORA

Como parte integrante do Regimento Escolar, este manual foi elaborado
especialmente para toda a comunidade do Colégio Módulo – pais,
responsáveis, alunos, professores e funcionários – com o objetivo
de orientá-los sobre nossa organização e serviços, visando proporcionar
um melhor entrosamento com a vida acadêmica e administrativa do Colégio.
Esperamos que encontrem neste manual as respostas a todas as dúvidas
que possam surgir no decorrer do ano e, caso precisem, a Equipe do Módulo
estará sempre à disposição para melhor orientá-los.
Aproveitamos para dar boas-vindas e agradecer a atenção e a confiança
depositada por vocês - pais, responsáveis e alunos – em nosso trabalho.“

Eliana Carla Rodrigues
Diretora
elianacarla@colegiomodulo.com.br
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CURSOS OFERECIDOS
• Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano.
• Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano.
• Ensino Médio Regular.
• Ensino Médio Técnico.

HORÁRIOS DE AULA
De segunda a sexta-feira.

Ensino Fundamental I
• Período vespertino: das 13h20 às 18h. Integral: das 7h às 18h.

Ensino Fundamental II
• Período matutino: das 7h30 às 12h20 - 6º ao 9º ano.
• Período vespertino: das 13h20 às 18h10 - 6º e 7º ano.
• Integral: das 7h30 às 18h10

Ensino Médio Regular
• Matutino - das 7h20 às 13h ou 15h40 1/semana (neste dia, almoço das 12h10 às 13h10) - 1a série.
• Matutino - das 7h20 às 13h ou 15h40 2/semana (neste dia, almoço das 12h10 às 13h10) - 2a série.
• Matutino - das 7h20 às 15h40 (almoço das 12h10 às 13h10) - 3a série.

Ensino Médio Técnico
• 1ª, 2ª e 3ª séries: das 7h20 às 12h30/13h15/14h

UNIFORMES
O uso do uniforme é obrigatório e visa, principalmente, garantir a segurança de todos
os alunos. O uniforme deverá ser utilizado em sua forma original, não podendo sofrer
modificações tais como: recortes de gola, barras desfeitas etc.
Para as aulas de Educação Física, os alunos deverão usar o mesmo uniforme da escola
e tênis. Para o Ensino Médio, calça de moleton, legging para as meninas ou bermuda
de tactel ou moleton.O não uso do uniforme implicará em sanções disciplinares.

AGENDA ESCOLAR
O Colégio oferece gratuitamente aos alunos do Fundamental I a agenda escolar, sendo
o meio de comunicação entre pais/responsáveis, professores e equipe pedagógica.
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Nela, são anotadas as tarefas de casa, trabalhos, pesquisas, avaliações e anexados
os comunicados. Os alunos poderão consultar no site do Colégio (www.colegiomodulo.com.br)
a agenda escolar on-line, que é atualizada constantemente.

AMBIENTE VIRTUAL
O Colégio Módulo oferece vários serviços aos pais/responsáveis, alunos e professores através
de seu site: www.colegiomodulo.com.br.
Os pais e/ou responsáveis deverão acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno também
por meio do site, na área do aluno, que é constantemente atualizada com informações sobre
eventos, circulares informativas, consulta disciplinar e acompanhamento pedagógico.

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS
No horário normal das aulas e sem custos adicionais, nossos alunos participam
das seguintes atividades:

Ensino Fundamental I
• Informática.
• Inglês.
• Aulas de Educação Artística, no ateliê de artes.
• Brinquedoteca Aquática.
• Ginástica Artística (meninas).
• Laboratório de Ciências Sociais.
• Brinquedoteca.
• Judô (meninos).
• Educação Musical.
• Educação Física.
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Ensino Fundamental II
• Informática.
• Inglês.
• Educação Física.
• Laboratório de Ciências Sociais.
• Simulados para o 9o ano.

Ensino Médio
• Laboratório de Ciências Sociais.
• Laboratório de Informática.
• Simulados.
• Educação Física.

MATERIAL DIDÁTICO
Em 2018, todo material didático utilizado pelos alunos do Módulo será oferecido gratuitamente.
A escolha do material leva em consideração a sua atualização, alta qualidade e melhor
adequação aos objetivos de aprendizado de cada série/ano. Os alunos recebem:

• Ensino Fundamental I e II
Livros didáticos.

• Ensino Médio Regular e 1ªs Séries Técnico
Conteúdo digital FTD (Núcleo Comum)

• Ensino Médio Técnico - 2ªs e 3ªs Séries
Livros do núcleo comum.
Para todas as turmas do Fundamental e Médio, solicitamos, com antecedência, a leitura
de livros paradidáticos, os quais deverão ser adquiridos pelos alunos no Colégio ou em livraria
de preferência.
Em caso de perda dos livros, haverá um custo para reposição ou poderá ser adquirido
nas lojas especializadas.

MATERIAIS DE PAPELARIA
Para o Ensino Fundamental I e II, disponibilizamos em nosso site a relação de materiais
de papelaria que serão utilizados durante o ano. Este material deverá ser entregue
no Colégio no período especificado. Caso necessário, esporadicamente, outros materiais
poderão ser solicitados de acordo com os projetos desenvolvidos.
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INTERVALO/RECREIO
Durante o período das aulas, os alunos participam de um intervalo/recreio.
Entre uma aula e outra, os alunos do Ensino Fundamental II e Médio deverão aguardar
em sala de aula a chegada do próximo professor, o descumprimento ocasionará
sanção disciplinar.

REUNIÕES COM OS PAIS/RESPONSÁVEIS
A equipe educacional do Colégio Módulo coloca-se à disposição, com agendamento
prévio de horário na coordenação, para atender aos pais/responsáveis individualmente
sempre que necessário.

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.

Ensino Fundamental I – 1º ano e 2º ano
O sistema de avaliação, por meio de avaliação individualizada por objetivos, garante
a qualidadedo processo de aprendizagem. Os alunos são avaliados por objetivos propostos
em cada componente curricular nos três trimestres.
A família é comunicada periodicamente dos processos referentes ao desenvolvimento escolar
do aluno em reuniões pedagógicas individualizadas. No final de cada trimestre, será elaborado
um relatório com a atribuição dos seguintes conceitos:
• A – Atingiu o objetivo
• P – Atingiu parcialmente o objetivo
• N – Não atingiu o objetivo
Caso o aluno adquira os conceitos P e N, haverá reavaliação dos objetivos dos trimestres,
registrados em um novo relatório.
A partir do 3o ano do Ensino Fundamental, a média trimestral (MT) para promoção é 6,0 e as
avaliações para composição dessa média são:
• AC – Avaliação Contínua: Avaliações realizadas ao término dos conteúdos, trabalhos
em grupo, trabalhos individuais, lições de casa, pesquisas, simulados, projetos, entre outros.
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• AT – Avaliação realizada com questões diversificadas, de múltipla escolha, dissertativas
e interpretação de texto, abrangendo todo o conteúdo curricular trabalhado no trimestre.
• SIM – Simulado Interdisciplinar Módulo: Simulado com questões diversificadas, de múltipla
escolha, questões dissertativas e interpretação de texto.

Ensino Fundamental – 3º ao 8º ano.

MT=(AT X 6)+ (AC X 4)
10

MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
AT = Avaliação Trimestral

RECUPERAÇÃO

MT=(PR X 6)+ (AC X 4)
10

MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
PR = Prova de Recuperação

Ensino Fundamental – 9º ano.

MT=(AT X 6) + (AC X 3) + (SIM X 1)
10

MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
SIM = Simulado Interdisciplinar Módulo
AT = Avaliação Trimestral

RECUPERAÇÃO

MT=(PR X 6) + (AC X 3) + (SIM X 1)
10

MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
SIM = Simulado Interdisciplinar Módulo
PR = Prova de Recuperação
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Ensino Médio Regular
Para os alunos do Ensino Médio Regular, a média do trimestre será constituída, do seguinte modo:

MT = (AT x 5) + (AC x ) + (SIM x 2)
10

MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
AT = Avaliação Trimestral
SIM = Simulados

RECUPERAÇÃO
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MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
PR = Prova de Recuperação
SIM = Simulados

Ensino Profissional Técnico de Nível Médio - Administração e Informática

MT=(AT X 5) + (AC X 3) + (SIM X 2)
10

MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
SIM = Simulado Interdisciplinar Módulo
AT = Avaliação Trimestral

RECUPERAÇÃO

MT=(PR X 5) + (AC X 3) + (SIM X 2)
10

MT = Média Trimestral
AC = Avaliação Contínua
SIM = Simulado Interdisciplinar Módulo
PR = Prova de Recuperação

Os trimestres terão pesos:
1o trimestre = peso 1 ( x1) | 2o trimestre = peso 2 ( x2) | 3o trimestre = peso 3 ( x3)
Será promovido, ao final do ano letivo, o aluno que atingir em cada componente curricular
a Média Anual (MA) igual ou superior a 6,0 (seis). A Média Anual (MA) é calculada dividindo-se
a soma das médias trimestrais, devidamente ponderadas, por 6 (soma dos pesos).
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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

Sendo considerado aprovado o aluno com MF igual ou superior a 6,0 em cada componente
curricular. Os alunos que não obtiverem a média mínima para promoção poderão ser
promovidos por Conselho de Classe Ano/Série.
O Colégio, em cada segmento, indicará a quantidade adequada de Exames Finais a que
o aluno deverá submeter-se e, acima da quantidade indicada, o responsável pelo aluno
assumirá as condições pedagógicas desfavoráveis a qual submeterá o aluno.

AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS
Caso o aluno falte em alguma avaliação trimestral, os pais/responsáveis poderão requerer
avaliação substitutiva à coordenação.
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.
Recuperação e Exame Final não possuem avaliações substitutivas, salvos casos solicitados
e analisados previamente pela coordenação.

FREQUÊNCIA
As faltas às aulas prejudicam o próprio aluno, os pais e responsáveis serão contatados,
tanto por faltas como atrasos, para que a família e a escola acompanhem o dia a dia do aluno.
O aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência para ser avaliado ou ter direito a exames.
Atestados médicos poderão ser aceitos para possíveis justificativas de faltas, desde que
apresentados à coordenação em até 3 dias após o retorno do aluno. Solicitamos que todas
as ausências sejam justificadas pelos pais/ responsáveis, por escrito.
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CRITÉRIOS DISCIPLINARES
O principal objetivo do Módulo é garantir a seus alunos um aprendizado sólido e significativo.
Um lugar onde todos aprendem “fazendo”. 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.
No Módulo, as regras disciplinares são transparentes, claras, justas e propícias à aprendizagem
e à formação de cidadãos conscientes da sua importância para a construção de uma sociedade
mais justa e feliz.

1. A cada ato indisciplinar cometido pelo aluno, será atribuído um 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 (1 a 3 pontos), por exemplo, utilizar
o celular em sala de aula, enquanto que agredir colegas fisicamente nas dependências do Colégio
é considerado uma falta grave (7 a 10 pontos).
3. Como serão atribuídos os pontos: no dia a dia, quando o aluno infringir as regras disciplinares
do Colégio, ele será pontuado conforme critérios disciplinares.
4. Independentemente da gravidade da ocorrência, o Colégio sempre orientará os alunos
e comunicará os pais/ responsáveis para que, juntos, possam valorizar o convívio social
saudável e harmonioso entre todos.
5. Os pais/responsáveis e alunos deverão acompanhar a situação disciplinar através da área
do aluno no nosso site: www.colegiomodulo.com.br . Esta seção só poderá ser acessada
com o RM do aluno.
6. Os pontos serão acumulativos, e a cada ocorrência, os pais/responsáveis serão comunicados.
A reincidência das ocorrências acarretará em sanções maiores. Caso algum aluno exceda
20 pontos durante o ano, ele será convidado a transferir-se para outro Colégio.
7. Ao atingir 10 pontos, o aluno perderá benefícios como: bolsa de estudo, participação no conselho
de classe, antes dos Exames Finais, entre outros, considerando-se o ano em vigor.
8. Ao final do ano, os pontos serão zerados, porém mantidos no histórico do ano letivo.
9. Ações não previstas neste regulamento serão analisadas e pontuadas conforme determinação
dos membros da Direção e Coordenação do Módulo.
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REGRAS DISCIPLINARES – PONTUAÇÃO
FALTA LEVE
Pontuação: 1 a 3 pontos | Sanção: Advertência verbal ou escrita

Ocorrências
• Atrasar mais que o permitido no retorno intervalo e entre as aulas.
• Bagunçar nos corredores do Colégio.
• Brincadeiras inadequadas com os colegas.
• Brincar com jogos inapropriados ou de azar (baralho e outros).
• Cabular aula.
• 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.
• Indisciplina e exclusão da sala de aula.
• 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.
• Postura inadequada nas dependências e proximidades do Colégio.
• Utilizar palavreado inadequado nas dependências do Colégio.
• Usar vestuário ou calçado inadequado (chinelo, sandália, short etc.)
• 3a reincidência de atrasos no mês, sem justificativa.
• 3a reincidência sobre falta de tarefa de casa/materiais.

Específico para o Ensino Médio (sobre o material didático)
• Não trazer o tablet para aula, ou trazê-lo com bateria descarregada.
• Utilizar o tablet fora do contexto da aula.
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FALTA MEDIA
Pontuação: 4 a 6 pontos | Sanção: Advertência escrita

Ocorrências
• Acessar sites impróprios no laboratório.
• Ir à cantina durante ou entre as aulas, sem autorização prévia.
• Adulterar documento oficial da escola.
• Agredir verbalmente o(s) colega(s).
• Recusar-se a sair da sala de aula quando o professor solicitar.
• Sair da sala de aula sem autorização do professor.
• Utilizar o sanitário do sexo oposto.
• Substituir o uniforme sem autorização durante o período escolar.
• Uso de auxílio indevido nas avaliações (cola).

FALTA GRAVE
Pontuação: 7 a 10 pontos | Sanção: Suspensão de 1 a 5 dias

Ocorrências
• Agredir colegas fisicamente.
• Portar ou consumir bebida alcoólica nas dependências ou proximidades do Colégio.
• Brincadeiras inadequadas com professores e funcionários.
• Causar dano a objetos dos colegas (estojos, cadernos, mochilas etc.).
• Colocar fotos, vídeos ou textos inadequados na rede de computadores.
• Escrever nas paredes ou carteiras.
• Fumar nas dependências do colégio.
O aluno que fumar nas proximidades do colégio será orientado e seu responsável notificado.
• Comportamento inadequado dentro dos elevadores.
• Causar danos ao patrimônio escolar. Além da pontuação, o responsável arcará com
o custo do prejuízo.
• Bullying.
• Fotografar ou filmar professores, colegas e funcionários da escola, sem autorização
e fora do contexto escolar.
• Expor fotos e textos que ridicularizem professores, colegas ou funcionários.
• Plagiar documentos (trabalhos escolares, atestados, entre outros).
• Incentivar a violência.
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FALTA GRAVÍSSIMA
Pontuação: 14 a 20 pontos | Sanção: Suspensão de 5 dias e convocação dos pais/responsáveis
para assinatura do termo de compromisso.

Ocorrências
• 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.

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.
• Utilizar ou portar objetos ou substâncias ilícitas nas dependências ou proximidades do Colégio.

TRANSPORTE ESCOLAR
O Módulo não possui transporte próprio, porém fornece uma lista de transportadores que atendem
os alunos. Consulte os nomes e telefones para contato em nosso site (www.colegiomodulo.com.br).
Independente desta lista, orientamos aos pais/responsáveis que façam as devidas análises antes da
contratação do serviço.

SECRETARIA
secretaria@colegiomodulo.com.br
Responsável pelo atendimento, orientação e emissão de toda documentação escolar do aluno.

BILHETE ÚNICO
Informações na Secretaria do Colégio ou no site da SPTRANS – bilheteunico.sptrans.com.br.

14

DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA:
• Declaração de escolaridade (para alunos que se encontram com toda
a documentaçãoem ordem).
• Histórico Escolar, Certificado e/ou Diploma.
• 2a via do Histórico Escolar.
• 2a via do Certificado ou Diploma.
• Solicitação de avaliação substitutiva.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
financeiro@colegiomodulo.com.br
Responsável por todos os assuntos relacionados a mensalidades, semestralidades e anuidades,
como:
• Negociação de mensalidades em atraso.
• Recebimentos de taxas.
• Emissão de recibos para reembolso (empresa/aluno), entre outros. • Emissão de 2a
via do boleto bancário.
Caso o aluno não receba o boleto até o 2o dia útil do mês, deve imprimir a 2a via no portal
do aluno ou solicitar ao departamento financeiro. O pagamento da mensalidade deverá ser
efetuado sempre nas agências bancárias. O caixa da escola só aceita pagamentos em atraso.

BIBLIOTECA
biblioteca@colegiomodulo.com.br
Com grande acervo de livros, periódicos e outros materiais informativos, a Biblioteca está
à disposição do corpo docente, discente e administrativo do colégio para consultas,
empréstimos, orientações de leituras e pesquisas.
Atenção: o não cumprimento dos prazos sujeitará o aluno às sanções conforme
regulamento da Biblioteca.

SALA DE APOIO
Tem por objetivo atender os alunos que apresentem pequenos problemas de saúde,
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como contusões, mal-estar etc. ocorridos no colégio. Após o primeiro atendimento, sendo
necessário, os pais e/ou responsáveis serão comunicados para que sejam tomadas as providências
médicas necessárias. Os responsáveis pelo aluno devem atualizar sua ficha de saúde,
pelo menos uma vez ao ano.

...

ORIENTAÇÕES GERAIS
• Todo objeto pessoal é de total responsabilidade do aluno. O Colégio Módulo não se responsabiliza
por danos e extrativos, assim como por itens não pedagógicos (celular, aparelho eletrônicos etc.)
• Orientamos que os alunos utilizem somente objetos relacionados à rotina pedagógica
e que o material escolar seja devidamente identificado.
• A partir do 6º ano, os alunos são liberados ao término das aulas sem a presença dos
pais/responsáveis.
• Para a retirada dos alunos, ao término das aulas, solicitamos aos pais/responsáveis que não
excedam o limite de 20 minutos, após esse limite será cobrada a taxa adicional de permanência.
• O aluno poderá sair do Colégio antes do término das aulas somente com a autorização
por escrito dos pais/responsáveis.
• O vencimento das mensalidades ocorre, com desconto, no 5º dia útil, e com valor normal,
no dia 15 de cada mês. Caso os pais ou responsáveis não recebam o boleto de cobrança,
pedimos que solicitem a 2a via, em tempo hábil, ao Departamento Financeiro do Colégio.
• Os pais/responsáveis devem manter atualizados os seus telefones de contato, assim como
e-mail e endereço residencial. Isso é imprescindível para que a escola possa contatá-los em casos
de emergência. Em caso de desatualização dos dados e a impossibilidade de contato, o Colégio
não poderá ser responsabilizado por quaisquer ocorrências e tomará as atitudes viáveis.
• O Colégio não se responsabiliza pela utilização inadequada de redes sociais por parte
dos alunos e seus familiares.
• Com objetivo de agilizar o atendimento aos pais/responsáveis e alunos, o Colégio Módulo
disponibiliza em seu site a área Fale Conosco. Envie suas dúvidas, sugestões e críticas:
www.colegiomodulo.com.br.
• O aluno que chegar atrasado para a 1a aula só poderá ingressar na sala de aula no início
da 2ª aula, após isso, somente com a apresentação de atestado médico.
• Os demais casos não relatados neste manual serão avaliados pela Coordenação e Direção
para as devidas providências.

16

