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Senhores Pais e Alunos
Este documento tem por objetivo, orientar e esclarecer sobre os procedimentos e normas da Escola.
Foram planejados para assegurar o bem-estar físico, social e cognitivo do aluno, bem como proporcionar e zelar por um ambiente educativo estimulador e favorável ao ensino-aprendizagem.

Como podemos ajudar?
contato@etnobjetivo.com.br
Direção Geral - Agda Alves
agda.alves@etnobjetivo.com.br

Equipe Pedagógica

Equipe Administrativa e Financeira

Diretora Pedagógica:
Tina Siqueira
vicentina@etnobjetivo.com.br

Diretora Administrativa:
Karine Sugimoto
karine@etnobjetivo.com.br

Ensino Infantil
Coordenadora Pedagógica:
Patrícia de Morais
patricia@etnobjetivo.com.br

Diretor Financeiro:
Roberto Ono
robertoono@etnobjetivo.com.br

Orientadora Educacional:
Beatriz Medeiros
beatriz@etnobjetivo.com.br
(11) 94784-9268

Atendimento aos Pais
Assistente Administrativo:
Ana Paula Oliveira
paula@etnobjetivo.com.br
(11) 94711-9688

Assistente de Coordenação:
Anilda Marinho
ani@etnobjetivo.com.br
(11) 94044-0591

Assistente Administrativo:
Natally Vieira
natally@etnobjetivo.com.br
(11) 94784-7982

Recepção

Assistente de Cobrança
Rayssa Castilho
rayssa@etnobjetivo.com.br
(11) 94595-8044

Recepcionista:
Daiana Almeida
daiana@etnobjetivo.com.br
(11) 94593-6884

Secretária: Maria Fraga
maria@etnobjetivo.com.br
(11) 94595-3196

Recepcionista:
Stefany Alves
stefany@etnobjetivo.com.br
(11) 94784-4194
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Direção Pedagógica
A Diretora Pedagógica tem o papel de maestro dentro da escola, organizando e acompanhando o
trabalho de todos os coordenadores e orientadores, para garantir que todo o processo realizado siga
a mesma linha pedagógica – aquela definida pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) e pelo
Regimento Escolar. Ela é responsável, portanto, pela articulação e integração das ações pedagógicas desenvolvidas na escola, independentemente do turno ou do segmento de ensino.
● Direção Pedagógica: Tina Siqueira
➢ tina@etnobjetivo.com.br

Coordenação Pedagógica
A Coordenadora Pedagógica é responsável por toda a organização e
coordenação do respectivo Segmento, acompanha ativamente o trabalho
do Orientador Educacional, participa ativamente das reuniões dos
Conselhos de Classe e Escolar, prepara e conduz as ações formativas
diretamente com os professores e faz a gestão de sala de aula.
● Ensino Fundamental I: Patricia Morais
➢ patricia@etnobjetivo.com.br

Orientação Educacional
Com o objetivo da excelência no atendimento aos pais e no acompanhamento
de alunos, os Orientadores Educacionais são o primeiro canal de atendimento
às famílias.
O prazo para retorno da orientação às famílias é de 24 horas. As
solicitações, críticas construtivas, dúvidas, elogios e/ou outras demandas podem ser feitas via telefone, e-mail do(a) orientador(a) do respectivo
segmento, agenda ou reunião individual. Caso sua preferência seja por uma
reunião, agende um horário com o atendimento.
● Ensino Fundamental I: Beatriz Medeiros
➢ beatriz@etnobjetivo.com.br
(11) 94784 9268
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Atribuições e responsabilidades da
equipe de orientação educacional
Acompanhar o desempenho acadêmico do aluno: provas, notas, frequência, entrega de atividades etc;
Orientar pais e alunos em relação ao desenvolvimento acadêmico, aprendizado, comportamentos, atitudes, desenvolvimento emocional, dificuldades de aprendizagem, entre outros;
Trabalhar em parceria com os pais para favorecer um melhor desempenho acadêmico do aluno e,
quando necessário, encaminhar para profissionais especialistas;
Auxiliar o aluno a construir estratégias para lidar com o seu processo de aprendizagem nas três
dimensões: atitudinal, procedimental e conceitual;
Promover atitude de reflexão no aluno, para que compreenda e autorregule sua postura de estudante;
Contribuir para a formação de um cidadão ético, cooperativo, crítico e respeitoso (consigo, com o
outro e a sociedade).

Atribuições e responsabilidades dos pais e responsáveis
junto à escola
Dados de Contato

● É de RESPONSABILIDADE DOS PAIS E ALUNOS, manterem-se informados acerca de todas as
questões escolares, via aplicativo, Plataforma Google Classroom, reuniões coletivas e individuais.
● Providenciar uniforme e todo material solicitado pela escola.
● Acompanhar a entrega de trabalhos e tarefas escolares.

Nossos canais de atendimento
Site - Área Restrita

App - Sophia

www.etnobjetivo.com.br

https://portal.sophia.com.br/SophiA_46/Acesso.aspx?escola=7910
Atenção: este link será válido até o dia 28/02/2022.
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Novo aplicativo - AGENDA EDU
O aplicativo é o principal meio de comunicação da Escola com as famílias. Baixe no seu
celular gratuitamente para ter acesso aos comunicados, boletim, ocorrências e boletos.
Com o novo aplicativo Agenda Edu, a navegação está mais intuitiva, as famílias poderão
confirmar presença em eventos, as informações estão mais fáceis de localizar e os comunicados
ainda mais bonitos. Tudo muito fácil, rápido e seguro!
Como estamos em fase de implantação, inconvenientes podem acontecer, mas o Suporte
Agenda Edu, está preparado para atendê-los.

Conhecendo
o App

https://www.youtube.com/watch?v=OQHUcwvHPQ8

Como
acessar

A Equipe Agenda Edu, enviará um e-mail de
boas-vindas (no endereço eletrônico cadastrado
no ato da matrícula) para todas as famílias.
Depois de baixar o aplicativo no celular, é por
meio desse e-mail, que os pais conseguirão
cadastrar a senha e fazer o primeiro acesso.

Suporte

(11) 4280-1574

O aplicativo SophiA funcionará somente até o dia 28/02.

No Portal SophiA e na Agenda Edu pode-se acessar:
Ficha Financeira e 2ª via de boletos;
Boletim;
Comunicados;
Ocorrências disciplinares, médicas, atrasos, frequência, uniforme etc.;
Calendário letivo com feriados e recessos;
Calendário de provas;
Tarefas de casa;
Programação de atividades extracurriculares.
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Agenda
● Educação Infantil: É de uso pessoal do aluno e ajuda na organização da rotina
escolar. É incluso no material didático e recebido semestralmente.

● Deve ser usada diariamente pelo aluno para que aprenda a usar a ferramenta
física. Os pais podem usá-la também como meio de comunicação com os professores e a escola.
● Comunicados e assuntos urgentes podem ser resolvidos via WhatsApp (Números disponíveis na
página 1).

Divulgação

A escola posta nas redes sociais as fotos de atividades,
saídas pedagógicas, eventos e outros conteúdos.
● Site: https://etnobjetivo.com.br
● Blog: https://etnobjetivo.com.br/blog
● Facebook: @EscolaTancredoNeves
● Instagram: escola.tancredo.neves
● Tik-tok: @escolatancredoneves
● LinkedIn: escola-tancredo-neves
● Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClB7nJb6tyiAyLRKTfL0UFQ

ACESSE NOSSO SITE

ACESSE NOSSO BLOG

INSTAGRAM

Tik Tok

FACEBOOK

LINKEDIN

Youtube

Identificação
Todo e qualquer material como brinquedos, potes plásticos, garrafinhas, lápis, canetinha, mochila, estojo, lancheira, agenda, uniforme
(principalmente as blusas) devem estar devidamente identificados
com o nome completo do aluno, série e turma.
É de responsabilidade do aluno, cuidar de seus pertences. A escola não se responsabilizará
por qualquer objeto ou material.
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Adaptação do Ensino Infantil
(para novos alunos e veteranos)

O início da vida escolar é mais uma conquista para as crianças. Para se apropriar de tudo que a
dinâmica escolar apresenta, preparamos um horário diferenciado para a adaptação.
O período estimado para que a criança estabeleça vínculo com a professora, a turma e a Escola são
aproximadamente 10 dias, podendo se estender. Portanto, sugerimos para esse período inicial que:
● Orientem seus filhos sobre a escola e a importância das atividades que serão realizadas.
● Traga a criança para visitar o espaço antes das aulas iniciarem.
● Não permaneçam dentro da sala de aula, na porta ou corredor, mesmo que a criança peça, para
estimular o vínculo entre professor e aluno.
● Envie objetos de apego (paninho, chupeta, brinquedo etc.). Esses objetos proporcionam maior
segurança e conforto emocional.
● Sugerimos que aumente o tempo de permanência da criança na escola gradualmente, conforme
abaixo:

Na impossibilidade de buscar a criança nesses horários, os pais poderão retirá-la no horário regular,
às 18h.
● É possível que a criança não queira tomar o lanche nos primeiros dias. Caso isso aconteça, para
conhecimento da família, o lanche será retornado na lancheira. É importante estar atento aos prazos.
O aluno poderá chegar à Escola com 15 minutos de antecedência e estar na sala de aula pontualmente às 13h30.
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Brinquedos
Em alguns momentos (acordado previamente entre pais e professores)
os alunos poderão trazer brinquedos para a Escola. Ressaltamos
novamente a importância de identificá-los com o nome completo do
aluno, série e turma.
EVITE: enviar brinquedos que contenham partes pequenas ou de alto
valor monetário e/ou sentimental. Caso o objeto quebre ou se extravie, a
Escola não se responsabilizará.

Respeito aos Prazos e Horários
Entrada - É importante estar atento aos prazos. O aluno poderá chegar à Escola
com 10 minutos de antecedência e estar na sala de aula pontualmente às:
13h30 – Educação Infantil
O limite máximo de tolerância para atrasos é de 10 minutos.
Tão importante quanto respeitar o horário de entrada, é respeitar o horário de saída. Quando a
criança vê os colegas saindo e os pais demoram para buscá-la, pode sentir angústia, ansiedade e
sentimentos de abandono. Salvo imprevistos, respeitar o horário é também respeitar a organização
da Escola.
Saída
O horário de saída é, respectivamente: 18h00.
É importante ressaltar que a recorrência de horário excedente (tanto de chegada,
quanto de saída), gerará custos. Consulte os valores e as regras do horário
estendido com o setor de Atendimento.
Respeitar prazos e horários, também é um princípio importante para a vida pessoal e profissional.
Vale lembrar que o mercado de trabalho contrata por formação, experiência e conhecimento técnico,
mas demite por atitudes, comportamento e falta de compromisso.
Trabalhe com seu filho desde já o respeito e o compromisso aos prazos e horários! Todos os
eventos, festas, saídas pedagógicas, trabalhos, tarefas de casa, provas de recuperação, entre
outros, tem um prazo determinado para inscrição ou entrega. Por isso, é fundamental acompanhar os
comunicados da Escola por meio do aplicativo ou site.
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Frequência
Assim como as demais séries, para a Educação Infantil também é necessária a
frequência mínima de 75% de presença por bimestre, conforme Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394/96 e consta no Plano Escolar
homologado.
As faltas serão justificadas e, portanto, não contabilizadas APENAS quando o
aluno apresentar atestado médico válido, com carimbo, assinatura e CID apontando o motivo da ausência.
Os atestados médicos deverão ser entregues num prazo máximo de 10 dias úteis da data limite do
afastamento. Atestados entregues após esse prazo não serão aceitos em hipótese alguma, o que
acarretará em ausência. Respeite os prazos!

Saída antecipada dos alunos
Horário-limite para retirada antecipada do aluno será às 17h00.
Após esse horário (salvo exceções médicas e situações de extrema urgência), por
uma medida de organização de colaboradores e outras logísticas, a família deverá
aguardar o horário normal de saída.

Guarda da Criança e do Adolescente
O direito de acompanhar o desenvolvimento escolar é garantido por lei. Assim, será disponibilizado aos pais.

Autorização de saída e retirada do aluno;
Ficha médica;
Boletim escolar;
Comunicados;
Ocorrências disciplinares, médicas, atrasos, frequência,
uniforme etc.;
Calendário letivo com feriados e recessos;
Calendário de provas;
Tarefas de casa;
Participação em reuniões coletivas e individuais;
Outros.
Esses direitos serão revogados SOMENTE com a devida autorização judicial, que deve ser entregue à Escola.
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Saída dos alunos
● Transporte escolar: Para a segurança dos alunos e das famílias, a Escola só indica transportadores escolares devidamente
regularizados e vistoriados pelos órgãos competentes.
Segue abaixo link da lista de condutores indicados no site da
Escola, em Parceiros:
https://www.etnobjetivo.com.br/pdf/transportadores_atualizado_2022.pdf

A contratação e o acompanhamento deste serviço é de responsabilidade exclusiva dos pais.

Autorização de Saída: Todos os responsáveis devem preencher a Autorização de
Saída pelo Formulário Google (link abaixo) até o dia 15/01/2022 para a confecção da
Carteirinha de Identificação para saída. Lembre de enviar a foto do aluno!
○ Formulário de Autorização de Saída:
https://forms.gle/awFCCXbRWWJ5QhkeA

○ Os alunos serão liberados SOMENTE com as carteirinhas em mãos, que por sua vez, só serão
entregues aos pais, após a escola receber a ficha de autorização, devidamente preenchida.

Carteirinha de identificação para saída e retirada do aluno:
Os pais receberão as carteirinhas de identificação para saída e retirada do aluno, que
deverão ficar com as pessoas autorizadas a retirar a criança na Escola.
A escola fará a entrega de:
■ 03 para a Educação Infantil;
■ A Escola liberará os alunos aos pais e às pessoas autorizadas SOMENTE com a apresentação da
carteirinha atualizada (é obrigatória a inclusão da foto).
○ Retire as carteirinhas na primeira Reunião de Pais do ano.
● Imprevistos: Em caso de imprevistos, os responsáveis devem entrar em contato com a Escola e
autorizar outras pessoas a retirar o aluno mediante confirmação dos dados pessoais (RG, CPF, data
de nascimento, entre outros). A pessoa autorizada poderá retirar a criança apresentando os documentos pessoais (RG ou CPF).
● Alterações: Em caso de alterações em relação ao horário ou pessoa que vai retirar o aluno,
REGISTRE uma mensagem no WhatsApp do Orientador Educacional. Os números se encontram na
página 1.
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Exemplos de comunicação em caso de alteração:
Horário: O aluno hoje sairá às 10h, devido a consulta médica.
Pessoa responsável pela retirada: Na data de 20/02, é o tio / avô / vizinho (nome completo)
que vai buscar o aluno.
Transportador: O aluno hoje vai embora com outro transportador (nome completo),porque
vai fazer trabalho na casa do colega. (Ou) A partir do dia 01/04, o aluno irá com outro transportador (nome completo).

Importante:
● Sempre registre as alterações por escrito via WhatsApp ou e-mail do
Orientador Educacional.
● Procure comunicar os imprevistos com pelo menos 01 hora de antecedência
do horário de saída.
● Evite comunicar qualquer alteração na porta da sala para a professora ou
próximo ao horário de saída do aluno. Dê preferência ao registro escrito.
● Em caso de perda da carteirinha de saída, uma nova deverá ser imediatamente providenciada pelo
responsável, sob custo adicional. Entre em contato com o Atendimento aos Pais, números de
contato, na página 1.

Uniforme e calçado
Todos os alunos deverão estar devidamente uniformizados até o dia
15/02/2022. Informe-se sobre o horário de funcionamento da loja de uniformes.
O uso do uniforme completo, incluindo a blusa da escola nos dias de frio, é
obrigatório em todas as dependências e atividades internas e externas da
Escola.
Seu uso confere responsabilidade, é prático, minimiza o consumismo e
equilibra as diferenças sociais, evita o uso de roupas inadequadas e proporciona segurança para brincar e para a prática de esportes.
Nas aulas de Educação Física, o uso do tênis é obrigatório
Por medida de segurança, evite calçados com salto, crocs, galochas, sandálias ou botas. O uso de
rasteirinhas e chinelos não são permitidos, salvo questões médicas.
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Alimentação
A duração do intervalo é de 20 minutos.
Os alunos se alimentarão no refeitório ou local indicado pelo educador, conforme as normas de cada série/ano.
Incentiva-se que tragam alimentos saudáveis, procure evitar
frituras, refrigerantes e produtos industrializados, como bolachas e
salgadinhos. Dê preferências às frutas e produtos naturais.
A Cantina Mais Sabor pode ajudar na composição de uma alimentação mais
saudável. O cardápio fica disponível no site e além dos alimentos tradicionais (lanches e salgados),
há também a opção de encomendar produtos naturais, ou especiais para aqueles que têm
algum tipo de restrição alimentar. Basta se informar com o gerente Alexandre, pelo telefone/WhatsApp: (11) 95154-2637.
Cardápio em:
https://www.etnobjetivo.com.br/pdf/cardapio_2021_escola.pdf

Projeto Fruta
A escola desenvolve com a Educação Infantilo Projeto Fruta
que tem como objetivo incentivar os alunos a terem uma
alimentação saudável, ampliar o cardápio e o paladar.
As frutas são solicitadas às sextas-feiras e cada aluno deve
trazer sua fruta em porção individual na lancheira e ficam à
disposição da criança num determinado período da aula.
Observação: Temos relatos de alunos que não costumam
comer fruta em casa, mas que por influência da professora e
dos amigos, comem bem na Escola.
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Ficha médica, medicação e urgências
Em caso de acidentes (cortes, quedas, outros) ou queixas do aluno
(dores, febre, outros) a escola entrará em contato imediatamente com
os responsáveis. Caso seja necessário, o aluno será encaminhado ao
hospital mais próximo, ainda que não tenhamos conseguido contatar
os responsáveis.
Lembre-se em manter os dados de contato atualizados!

A FICHA MÉDICA DEVE SER PREENCHIDA E ENVIADA PELO PRÓPRIO FORMULÁRIO:
https://forms.gle/w9vofkLvzJYpqRH87

Este documento é fundamental para resguardar a saúde e segurança do aluno. Nela os responsáveis
poderão colocar a quem contatar e a que hospitais recorrer em casos de emergência. É possível
registrar também, toda e qualquer informação significativa e relevante, como por exemplo, impossibilidade de realizar as aulas de Educação Física, restrições alimentares ou outra questão importante.
Sobre medicação, é importante ressaltar ainda que a Escola PODERÁ MEDICAR SOMENTE COM A
RECEITA MÉDICA EM MÃOS:
Consulte mais:
● Resolução Estadual de 2002, que proíbe qualquer tipo de automedicação nas escolas;
● Resolução RDC nº 344 (12/05/1998) e seus anexos;
● Decreto do COREN 50.387 em seus artigos 2º e 15º, que proíbe medicação sem receita médica.
Os pais devem enviar a solicitação juntamente com a receita médica, via agenda, e-mail ou
WhatsApp da Orientação Educacional do respectivo segmento do aluno. Na prescrição médica
deverá constar o nome completo da criança ou adolescente, nome do medicamento, posologia
(dosagem e frequência), nome do médico (legível) e nº do CRM.

Exemplo:
Solicito que a escola medique o aluno (nome completo), com (posologia) às (horário). Segue
receita médica.
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Higiene e cuidado pessoal
Sugerimos, principalmente no verão, que aqueles de cabelo longo venham com
o cabelo preso,minimizando os riscos de contrair pediculose (piolho). É
importante também olhar a cabeça do aluno com frequência.
Mantenha as unhas limpas e aparadas.
Reponha o material de higiene pessoal sempre que necessário: creme e fio dental, lenço etc (para a
série que realiza higiene na escola) e lembre-se de higienizar esses mesmos materiais com
regularidade.

Aniversários
Para comemorar com a turma, basta agendar a data com antecedência,
enviando a solicitação via whatsApp ou e-mail do Orientador Educacional.
O aniversário é comemorado no horário do intervalo e os pais devem enviar
APENAS o bolo embalado em porção individual e os descartáveis (pratos,
guardanapos, colher ou garfinho).
Celular para as fotos e lembrancinhas são opcionais e a comemoração é
restrita à turma.

Solicitação de Materiais
Além do material definido na lista (disponível no site ou aplicativo),
outros materiais podem ser solicitados ao longo do ano para
projetos específicos, laboratórios de culinária, experiências nas
aulas de ciências, entre outros.
Pedimos a cooperação e a parceria dos pais para que enviem os
materiais, pois é um meio para um aprendizado lúdico e
significativo.
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Atividades Extracurriculares
Também acontecem no contraturno. Além de trabalhar questões importantes para a formação do aluno como cooperação, disciplina e trabalho
em equipe, os alunos são estimulados a participar de campeonatos e
torneios. Todos podem participar.
As inscrições serão abertas em breve, basta entregar o atestado médico
na Escola.

Reuniões Pedagógicas
● Reuniões Pedagógicas Coletivas e Plantões de
Atendimento: tem a função de informar o desenvolvimento
escolar do grupo e outros temas de interesse coletivo.
o Acontecem quatro vezes ao ano, uma por bimestre.
● Reuniões Pedagógicas Individuais: tem a função de tratar
questões específicas do aluno com maior acolhimento e
atenção, protegendo a privacidade das famílias e
potencializando bons resultados. Podem ser agendadas com a
Orientação Educacional.

Critérios Avaliativos

Educação Infantil

A avaliação é constante! É resultado de sondagem e observação contínuas, sempre objetivando seu
processo de aprendizado e desenvolvimento motor, espacial, visual, social,cognitivo etc.
É muito importante que tanto o docente quanto o coordenador e o orientador atuem como observadores do dia a dia, para planejar intervenções que levem em conta a necessidade de cada turma. Com a
nova organização do currículo, a criança se torna a protagonista do processo educativo.
Especificamente no 1º ano, são observados também, questões relevantes à alfabetização e o letramento.
Muitas mudanças ocorreram, ressignificando o atual cenário educacional, e as metodologias
ativas surgiram como uma nova maneira de repensar o ensino tradicional.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi elaborada com a colaboração de toda sociedade,
educadores, especialistas, passando por secretarias da educação e organização da sociedade civil.
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Ela ratifica o compromisso com a educação integral, explicita que a educação básica deve visar à
formação e ao desenvolvimento humano em sua totalidade, deste modo, deve guiar o currículo de
toda a educação básica brasileira promovendo o aluno como protagonista de seu processo de
aprendizagem.
Portanto, as metodologias ativas surgem como uma alternativa para proporcionar aos estudantes
meios para que eles consigam guiar o desenvolvimento educacional de uma maneira autônoma,
integrada, em contraponto ao modelo de ensino tradicional, no qual o professor detinha todo o conhecimento dentro da sala de aula.
As metodologias ativas vêm sendo pensadas e trabalhadas já há algum tempo, e um de seus precursores foi William Glasser, que elaborou a pirâmide de aprendizagem. Conforme estudos, Glasser
chegou à conclusão que quando os estudantes são expostos a metodologias ativas, eles se desenvolvem e aprendem melhor, e a partir disso desenvolveu um gráfico em forma de pirâmide de conhecimento.

Aprendizado
Passivo

10%

Ler

20%

Escutar

30%

Ver

50%

Ver e escutar

70%

Discutir

80%

Praticar

90%

Ensinar
a outros

● No topo da pirâmide: há a leitura,representando 10% da aprendizagem;
● Apenas ouvindo o conteúdo aprendemos:
20%;
● Assistindo a um vídeo aula: 30%;
● Escutando e vendo ao mesmo tempo:50%;

Aprendizado
Ativo

● Discutindo sobre determinado tema:70%;
● Quando se pratica exercícios de fixação:80%;
● Finalmente, na base da pirâmide: ao ensinar determinado conteúdo a alguém:95%.

Ensino Hibrido
O ensino híbrido é uma das metodologias ativas. É a modalidade de ensino que combina práticas presenciais e remotas
por meio do uso de ferramentas digitais.
Com a utilização da tecnologia no processo de ensinoaprendizagem, os alunos deverão atuar de forma autônoma
e independente, tornando-se protagonista no seu processo
individual e único de evolução no aprendizado.
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Contrato Pedagógico
Ao longo do ano letivo é construído com os alunos uma série de normas e procedimentos com o
intuito de garantir dois princípios fundamentais: respeito e excelência acadêmica.
O contrato pedagógico, portanto, tem o objetivo de assegurar uma aula de qualidade e orientar o
aluno para uma postura adequada. Para exemplificar, veja alguns itens do Contrato Pedagógico:
● Converso e trato colegas, professores e funcionários de forma cuidadosa e respeitosa.
● Fico atento às explicações do professor e esclareço as dúvidas.
● Converso somente nos momentos adequados.
Portanto, se por princípios fundamentais temos o respeito e a excelência acadêmica, não é
permitido em hipótese alguma:
● Agredir verbalmente, fisicamente ou psicologicamente.
● Expor os colegas a situações vexatórias.
● Depredar ou danificar qualquer material/equipamento, bem como escrever em lugares inadequados, como portas, paredes, carteiras etc.
● Trazer ou fazer uso de fumo, drogas, bebidas alcoólicas, armas (inclusive brinquedos) ou qualquer
outro tipo de objeto perigoso nas dependências da Escola.
● Fazer bullying ou cyberbullying com colegas da Escola.

Se mesmo assim, ainda tiver dúvida, procure seu Orientador Educacional e juntos
poderão traçar mais um caminho para a aprendizagem.
ESSA POSTURA DE ESTUDANTE, GARANTIRÁ UMA APROVAÇÃO NATURAL,
COM EXCELENTE APRENDIZADO!

Precisa de ajuda? Converse com a Orientação Educacional:
Educ.Infantil e Ens. Fundamental I: Beatriz Medeiros
(11) 94784 9268 - beatriz@etnobjetivo.com.br
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