
      

                      Tupã, 11 de fevereiro de 2019.       

SENHORES PAIS E/OU RESPONSÁVEIS, 

Este informativo contêm as principais informações e regulamentos do colégio. 

HORÁRIOS: 

ENSINO FUNDAMENTAL II:  6º ao 9º Ano: 

Entrada: 7h15min / Saída: 11h30min 

ENSINO MÉDIO: 1ª a 3ª série 

Entrada: 7h15min / Saída: 12h15 min 

Obs: 

1ª série  A –  01 dia durante a semana – sairão às 13h 

2ª série A–  01 dia durante a semana – sairão às 13h 

3ª série  A–  02 dias  durante a semana – sairão às 13h 

 Orientações das Obras Literárias relacionadas aos vestibulares: Às quintas-feiras das 14h30min às 16h. 

Filosofia, Sociologia e Dependências: 1ª a 3ª série – (o horário será passado posteriormente) 

ATRASOS: Tolerância de 10min. Caso haja reincidência, o aluno não poderá mais usufruir dessa prerrogativa, ficando sem permissão 
para assistir a primeira aula. Se o aluno chegar após os dez minutos , deverá aguardar no pátio o início da segunda aula. 

SAÍDA ANTECIPADA: Somente com autorização expressa dos pais. (Comunicado – assinado)  

 CABULAR AULAS: ao aluno cabe assistir a todas as aulas do dia. Sua permanência no pátio, durante as aulas, resultará não apenas 
em falta,  mas também em advertência; 

ATRASO PARA RETORNAR À CLASSE APÓS INTERVALOS: implicará falta na respectiva aula, além de advertência pela Direção. 

UNIFORME: Obrigatório - camiseta, dotada do emblema da escola. Será permitido, a ambos os sexos, o uso de bermudas. Não será 
permitido o uso de shorts, saias curtas e chinelos. 

HORÁRIO DE PROVAS – MURAL DA SALA DE AULA E NO SITE DO COLÉGIO: www.seletivo.tupa.com.br 

Para os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, o período da tarde será destinado a aulas de reforço, recuperação, 
dependência e provas, além de aulas de Educação Física. Não será necessário o uso do uniforme, mas o aluno não poderá trajar 
camisetas com estampas ou palavras obscenas ou que incentivem a violência, o uso de substâncias prejudiciais à saúde, etc. Não será 
também permitido o uso de shorts, saias curtas  e chinelos. 

AVALIAÇÕES BIMESTRAIS:  

ENSINO FUNDAMENTAL II: Avaliados, por meio de provas bimestrais (de 0 a 8,0) e simulados (de 0 a 2,0)  elaborados pelo Sistema 
Anglo de Ensino. 

ENSINO MÉDIO: 1º semestre: Avaliados, por meio das provas bimestrais (de 0 a 8,0) e Simulados (0 a 2,0).  

2º semestre: Apenas por meio dos simulados (0 a 10) 

http://www.seletivo.tupa.com.br/


RECUPERAÇÃO BIMESTRAL: O aluno que não conseguir nota pelo menos igual a 5,0 nas disciplinas ( ou frentes) de sua série/ano , no 
bimestre, deverá realizar uma prova de recuperação, marcada pela Escola, onde o valor máximo que poderá obter é 5,0 , ficando 
com, no máximo,  esta média bimestral na disciplina (ou frente). No calendário de provas já consta o período das provas de 
recuperação. 

PERDA DE PROVAS: o aluno que faltar às provas bimestrais marcadas pela Escola deverá requerer na secretaria uma outra prova ( 2ª 
chamada ), após a realização da prova não realizada,  pagando uma taxa por prova solicitada. Casos excepcionais envolvendo 
hospitalizações, doenças prolongadas, etc., receberão soluções especiais, adequadas a cada caso. O aluno que faltar ao simulado 
 não terá direito a outro, devendo ficar com a nota obtida na prova bimestral da disciplina ou frente. 

FUMAR: é proibido, fumar nas dependências da escola, bem como fazer uso de qualquer tipo de droga, conforme dita legislação 
vigente. 

USO DE CELULAR E MP3 PLAYER: Fica proibido o uso de celular e/ou mp3 player nas SALAS DE AULAS, ou qualquer outro aparelho 
eletrônico de áudio/video, devendo esses aparelhos permanecerem desligados durante o período de aulas e avaliações. 

DANIFICAÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS: implicarão o ressarcimento dos gastos gerados por consertos ou reposições, além das 
punições cabíveis, conforme o REGIMENTO ESCOLAR; 

NAMORO:  não serão permitidos, dentro da escola, os contatos físicos comuns às situações de namoro (abraços, beijos, etc); 

PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA NOS INTERVALOS: não será permitida, sob qualquer pretexto; 

BRIGAS: são consideradas faltas disciplinares GRAVES, redundando na suspensão dos envolvidos. 

INDISCIPLINA EM SALA DE AULA: o aluno que não se comportar devidamente em sala de aula, atrapalhando o trabalho do professor 
e dos colegas, será colocado para fora e encaminhado à Direção, cabendo a esta comunicar aos pais ou responsáveis; 

AGRESSÕES VERBAIS:  não serão admitidas; em hipótese alguma. 

 A transgressão a essas normas, bem como o enquadramento do aluno em outros atos de indisciplina redundará em advertências e 
suspensões, que poderão culminar com a sua transferência compulsória. 

OS BOLETINS ESCOLARES: 

Bimestralmente, os boletins escolares, contendo médias e faltas,  estarão disponíveis no site da escola.(www.seletivo.tupa.com.br)  

 Os pais, para isso, devem acessar nossa página na Internet no link notas on - line.  

Seguindo os passos abaixo: 

Preencha os campos: 

Usuário: registro do aluno, código com  5 dígitos que você encontra na frente do nome do referido aluno, no boleto da mensalidade. 

Senha: com 6 dígitos, formado pela data de nascimento do aluno (ano/dia/mês) 

O ATENDIMENTO AOS PAIS: 

Ocorrerá sempre que assim o desejarem. A escola estará sempre à disposição dos pais, no sentido de ouvir suas reivindicações, 
críticas e sugestões.Entendemos que somente a soma de esforços da escola e da família poderá conduzir a educação a resultados 
realmente satisfatórios. 

BIBLIOTECA - INFORMÁTICA: 

Embora datada de recursos ainda modestos nestas áreas, a escola já dispõe de condições capazes de permitir aos nossos alunos a 
pesquisa bibliográfica e a informatização a ponto de suprir suas necessidades básicas.  

Para tanto, contam com a orientação de uma profissional especialmente destinada a essa função. Seu horário de prestação de 
serviços é das 7h15 às 11h30 e das 14h00 às 17:00h. Você pode entrar em contato com a biblioteca através do endereço 
eletrônico: biblioteca.seletivo@terra.com.br. 

 

mailto:biblioteca.seletivo@terra.com.br


 

PROCEDIMENTO DA ESCOLA EM RELAÇÃO AOS VESTIBULARES: 

Fretamento de ônibus ou van e acompanhamento dos vestibulandos, por professores da escola, às provas dos grandes vestibulares 
oficiais (FUVEST, VUNESP, UEL,UEM, UNICAMP), se possível; 

EVENTOS: 

Maratona Enem/ Simulado Enem/ Simulado Aberto Nacional/Olimpíadas. 

Marilan/ Nestle – Ens. Fundamental II – (1º semestre) 

Barra Bonita – 6ºs anos (1º semestre) 

Catavento –  (1º Bimestre – EFII  e Médio) 

Fazenda Floresta - EF – 1º Bimestre 

Aniversário do Colégio – Agosto (3º Bimestre) 

Feira Cultural – (1º semestre) 

Sarau – (2º semestre) 

Outubro – Olímpia (próximo ao dia das crianças) 

Feira de Profissões – EM  (2º semestre) – se possível 

Obs: Podendo ocorrer alterações. 

Importante: 

Mudança no Regimento Escolar.  

 

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                 COORDENADORA PEDAGÓGICA 

                                                                                                                                                   ENS. FUNDAMENTAL II E MÉDIO 

                                                                                                                         KATIA KURIAMA 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

  Aluno(a):____________________________________________________________ano/série________Ciente – 11/02/2019. 

 

                                                                                                                                   _______________________________________________ 

                                                                                                                        Assinatura dos Pais e/ou Responsável 

 



 


