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Apresentação
Tudo é possível na força da graça do Espírito Santo

(Santo Arnaldo Janssen)

Santo Arnaldo Janssen, o fundador da Congregação do Verbo Divino, 
via a educação como mais um modo de evangelizar e formar pessoas 
competentes, íntegras e conscientes do seu papel na sociedade. 
Salientava que: 

“Os lugares da presença e das atividades missionárias da SVD não são, 
antes de tudo, territórios, mas pessoas humanas. Trata-se de encontrá-
las aí onde elas estão, como o fez o Verbo Divino ao fazer-se homem, 
para manifestar-lhes o amor do Pai a fim de conduzí-las a Ele”. ¹

Ao semear missionários pelos cinco continentes, acreditava na função 
transformadora da educação. Por tudo isso, a Academia nutre seus 
estudantes com valores humanos e cristãos e, acolhendo as diferenças, 
soma-as para espalhar pelo mundo seres humanos mais plenos.

Desejamos que este Manual, com informações sobre a estrutura 
organizacional do nosso Colégio, contribua para o bom relacionamento 
de todos. 

Direção

¹ D’SOUZA, Charles. Ao encontro do outro: uma leitura missionária 
das constituições da Congregação do Verbo Divino. São Paulo: SVD, 
1997, p.59.



5

Congregação
do Verbo Divino
A Rede Verbita de Educação tem em sua essência uma trajetória 
educacional marcada pela excelência constituída da tríade Tradição, 
Inovação e Ser Humano. Essa composição tem por meio o diálogo 
constante entre a Tradição, que advém da nossa origem centenária e 
estrutura física; a Inovação, fonte constante de aprender e transformar
a educação, gerando novos olhares sobre a aprendizagem; e o Ser 
Humano, que se forma pela interação respeitosa entre os membros 
da comunidade escolar e da espiritualidade.

Para a REDE VERBITA DE EDUCAÇÃO, o ambiente educacional 
é onde todos aprendem e se ensinam mutuamente, acolhem as 
características e posições particulares, compondo a formação integral 
na qual as ciências, a plasticidade humana, a criatividade, o respeito e 
os valores cristãos são pilares.

Fiel aos objetivos e à filosofia de educação baseados no cristianismo, 
A REDE VERBITA DE EDUCAÇÃO procurará oferecer uma educação 
inovadora e de excelência, focada no ensino e na formação dos 
estudantes, do ser humano e, consequentemente, da sociedade em 
que ele está inserido.

Ser, em forma de escola, uma presença atuante e constantemente 
renovada da Igreja Católica no campo da educação, em consonância 
com o Código de Direito Canônico, Cânon 793 ao 806;

Ter excelência nos serviços educacionais marcados pelo diálogo entre 
o tradicional e a inovação constante;

Ser referência educacional na formação física, intelectual, emocional, 
social e espiritual;

Ser agente transformador atuando por intermédio da educação, 
contribuindo, assim, com a sociedade;
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Ter compromisso com o desenvolvimento de habilidades acadêmicas 
pautadas nas habilidades socioemocionais, como autonomia, 
responsabilidade e resiliência, visando à formação de um estudante 
ético, que contribua positivamente na sociedade e que possua alta 
desempenho nos estudos.

Em consonância com os Princípios e Fins da Educação, a REDE VERBITA 
DE EDUCAÇÃO manterá a Educação Básica, formada pela Educação 
Infantil, pelo Ensino Fundamental e Médio. Ofertará também, em 
suas dependências, a Educação de Ensino Superior, como Faculdade 
Arnaldo em Belo Horizonte e UniAcademia na cidade de Juiz de Fora, 
que possuem regimento específico.

Educação Infantil, destinada a crianças de 4 meses a 1 ano completo 
e de 2 a 5 anos a completar até o dia 31 de março. De acordo com a 
LDB e com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 0 (zero) há 3 
anos constitui creche e de 4 a 5 anos constitui Pré-escolar. A Educação 
Infantil da Rede Verbita de Educação considera os documentos 
legais, LDB, Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (DCNEI) 
em seu artigo 9º e a BNCC, a concepção que vincula educar e cuidar, 
entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. 
Acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças 
no ambiente da família e no contexto de sua comunidade. Como parte 
fundamental da Educação Básica, a Educação Infantil na Rede Verbita 
considera os valores cristãos em consonância com as competências 
gerais, as habilidades desse segmento e os campos de experiência da 
BNCC para a formação integral de seus estudantes.

Ensino Fundamental, com duração de 9 anos, maior etapa da Educação 
Básica, que compreende a faixa etária de 6 a 14 anos, tem como escopo 
a BNCC, que trata a progressão do conhecimento, a consolidação das 
aprendizagens, a ampliação das práticas de linguagem e a autonomia 
intelectual, da experiência estética e intercultural, compreensão da 
normas e interesse pela vida social.

a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
b) A compreensão do ambiente natural e social, a responsabilidade 
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social e ambiental, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade;
c) O desenvolvimento das aprendizagens essenciais tendo em vista 
a aquisição das dez competências gerais da BNCC e das habilidades 
especificas que compõem a formação de atitudes e valores;
d) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Ensino Médio, com duração de 3 anos, tem como finalidade o 
desenvolvimento amplo dos estudantes que, a partir de 2021, passa 
a oferecer também os Itinerários Formativos de acordo com a Lei 
nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do Ensino Médio, 
ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 
1.000 horas, mínimas, anuais.

a) A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
b) A preparação para a cidadania, para que os estudantes continuem 
aprendendo, de modo a serem capazes de se adaptar com flexibilidade 
as novas condições de ocupação, equilíbrio entre ciências, cultura, 
religião e responsabilidade social e ambiental e no aperfeiçoamento 
para a vida futura;
c) Aprimoramento dos estudantes como pessoa humana, incluindo 
o Projeto de Vida que se pauta na ética e nos valores Cristãos, no 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
d) A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina.
 
A Rede Verbita organizará, segundo as necessidades e o objetivos 
educacionais, os seus cursos e os diversos turnos.

Se julgar necessário, poderá suprimir algum curso ou criar outros 
respeitando as diretrizes da LDB e BNCC.

A organização das turmas, obedecendo à legislação em vigência, 
adota a data de corte etário de 31 de março, porém coexistem os casos 
em curso e garantidos por lei.
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Colégio Academia / 
Cristo Redentor (1891-2022)
 O COLÉGIO CRISTO REDENTOR, com sede na Rua Halfeld, nº 1179, 
na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, foi criado com a 
denominação de Academia de Comércio, em 1891, e foi reconhecido 
pelos governos municipal, estadual e federal.

Em 26 de setembro de 1894, com a presença do presidente de Minas 
Gerais, Dr. Afonso Augusto Moreira Pena, celebrou-se a inauguração 
das aulas. Em 1896, a Lei nº 206 concedeu o título de Bacharel aos 
estudantes que concluíram o curso de Ciências Comerciais. Nessa 
ocasião, a Academia de Comércio recebeu a visita do presidente da 
República, Campos Salles, acompanhado de ministros e senadores. 
Aos 22 de fevereiro de 1901, realizou-se a transferência da Academia de 
Comércio para a Congregação do Verbo Divino.

Em 1º de fevereiro de 1902, fez-se a equiparação do Ginásio, anexo à 
Academia, ao Ginásio Nacional pelo Decreto nº 4331, assinado pelo 
presidente da República, Campos Salles, e pelo ministro do Interior, 
Sabino Barroso Júnior.

Aos 18 de novembro de 1920, a Academia de Comércio foi reconhecida 
como estabelecimento de Utilidade Pública, pelo Decreto do Governo, 
sob o nº 4188.

O Decreto nº 11.939, de 17 de março de 1943, autorizou o Ginásio 
Municipal anexo à Academia de Comércio de Juiz de Fora a funcionar 
como colégio.

Pelo Decreto nº 29.939, de 29 de agosto de 1951, o Colégio Municipal de 
Juiz de Fora passou a denominar-se “Colégio Cristo Redentor”.
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A instalação do Curso Primário, atual Ensino Fundamental (1º 
Segmento), deu-se em março de 1969. Nesse ano, a Escola passou 
também a oferecer Educação Infantil.

O Colégio Cristo Redentor, a partir da publicação da Resolução 1788, 
de 03 de fevereiro de 1976, em Minas Gerais, passou a denominar-se 
Escola Cristo Redentor - 1º e 2º Graus. A partir de 1998, a denominação 
da Escola passou a ser Colégio Cristo Redentor.

Estrutura Física
A beleza ímpar do prédio de arquitetura neoclássica, conjugada ao 
amplo espaço físico, propicia um ambiente de agradável convivência 
educacional, possibilitando a construção do conhecimento, vivências 
espirituais, práticas esportivas e artísticas.

Compõem sua estrutura: 

• Auditório;
• Bibliotecas;
• Brinquedoteca;
• Cantina;
• Capela Sagrada Família;
• Horta Escolar;
• Horto Botânico;
• Laboratórios;
• Museus de Etnologia Indígena e de História Natural;
• Museu do Ex-Estudante; 
• Núcleo Artístico (Dança, Teatro e Coral Mater Verbi);
• Núcleo Esportivo (Ginásio, piscina e quadras cobertas);
• Núcleo destinado ao Tempo Integral;
• Sala Multimeios;
• Sala de Música;
• Salão de Convenções;
• Salas de Artes;
• Sala de Psicomotricidade;
• Salas de Aprendizagem Maker;
• Teatro Academia.
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Serviço de Apoio
ao Estudante
• Coordenação de Educação Infantil  

• Coordenação do Ensino Fundamental/Anos Iniciais

• Coordenação de Educação de Tempo Integral

• Coordenação do Ensino Fundamental/Anos Finais

• Coordenação do Ensino Médio

• Coordenação de Educação Física e Esportes

• Coordenação dos Projetos Artísticos

• Serviço de Educação Religiosa (SER)

• Serviço de Orientação Educacional (SOE)

clique aqui e acesse o tour virtual

https://www.youtube.com/watch?v=NkJFeAR7Aro


11

Direitos dos Estudantes
São direitos dos estudantes:

I. Participar de aulas adequadamente preparadas e desenvolvidas 
pelos docentes;
II. Estar em um ambiente de trabalho compatível com a atividade que 
estiver sendo executada em sala;
III. Fazer as perguntas que julgar convenientes, para seu melhor 
esclarecimento, após tomar conhecimento do assunto tratado na aula;
IV. Ser tratado com respeito e atenção pelos colegas, professores, 
diretores e demais funcionários;
V. Receber o boletim escolar com a avaliação do seu aproveitamento;
VI. Frequentar a biblioteca e laboratórios seguindo as normas 
estabelecidas para aqueles locais;
VII. Participar dos projetos e atividades pedagógicas e de pastoral 
propostos pelo Colégio e pelos professores com a devida autorização 
dos pais;
VIII. Ser ouvido e orientado pela Coordenação Pedagógica de Segmento 
com o objetivo de buscar soluções para problemas pedagógicos e de 
aprendizagem;
IX. Apresentar sugestões e pedidos à Direção da Unidade e à Equipe 
Pedagógica;
X. Receber a primeira via de documentos sem nenhum ônus;
XI. Requerer 2ª chamada ou revisão de provas, respeitadas as normas 
e os prazos estabelecidos pela Unidade;
XII. A ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo no Regimento 
no caso de ser réu em processo administrativo interno da Instituição.
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Deveres dos Estudantes
Constituirão deveres dos estudantes todos aqueles emanados deste 
Regimento e da legislação e das normas de ensino aplicáveis, bem 
como das disposições legais comuns e aplicáveis.

Além dos previstos neste regimento, constituirão deveres dos 
estudantes:

I. Serem assíduos e pontuais às aulas;
II. Dedicarem-se conscientemente ao estudo e executar as tarefas 
determinadas pelos professores;
III. Tratar com respeito os colegas, os professores, a equipe pedagógica, 
a direção, os disciplinários e os demais colaboradores da Unidade;
IV. Respeitar a autoridade de diretores, professores, especialistas de 
ensino e demais funcionários da Unidade;
V. Observar normas de conduta compatíveis com uma visão cristã da 
vida;
VI. Possuir e trazer para a aula o material escolar necessário;
VII. Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário e de todo o 
material de uso coletivo;
VIII. Responsabilizar-se, através da família, com as questões financeiras 
pelos prejuízos causados em material do colégio, de colegas ou de 
professores e funcionários;
IX. Manter-se informado e cumprir as normas de funcionamento 
da Unidade e as Normas Práticas de Disciplina, que regulam a vida 
escolar do corpo discente.

§ 1º. Os deveres previstos nos incisos I, VI e IX não se aplicam ao 
segmento da Educação Infantil (de 2 a 5 anos de idade).
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Avaliação
A avaliação do processo ensino-aprendizagem apresenta as funções 
diagnóstica, formativa, somativa, redimensionadora da ação 
pedagógica, como processo contínuo e cumulativo do desempenho 
do estudante. Destina-se a identificar os avanços, os desvios e as 
dificuldades de aprendizagem, em tempo hábil, para reorientar o 
processo de ensino. 

São atribuídos 100 pontos anuais, conforme especificações a seguir:

Os pontos obtidos pelo estudante nas verificações, trabalhos, 
exercícios, avaliações escritas ou outras modalidades durante cada 
etapa, obrigatoriamente, serão computados na etapa em que forem 
aplicados para apuração do aproveitamento escolar.

Ao findar os trabalhos e atividades escolares da etapa, o professor 
atribuirá a cada estudante um total de pontos trimestrais resultantes 
das avaliações feitas nas etapas definidos no calendário.
Será permitida a atribuição de nota ou ponto de fração inferior ou 
superior a 5 (cinco) décimos, arredondando-se a nota ao final do ano 
de acordo com o critério seguinte:

a) primeira casa decimal menor de 5 (cinco), a nota será arredondada 
para o valor inteiro imediatamente inferior;
b) primeira casa decimal igual ou maior que 5 (cinco), a nota será 
arredondada para o valor inteiro imediatamente superior.

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa

Pontuação 30 Pontos 35 Pontos 35 Pontos

Média 18 Pontos 21 Pontos 21 Pontos



14

Em todas as etapas letivas haverá Simulados Institucionais e Simulados 
externos com valor de 5 (cinco) pontos. A nota final do Simulado será 
a soma/média da nota.

Os pontos referidos anteriormente serão distribuídos da seguinte 
maneira em cada componente curricular, área de estudos ou 
atividades, respeitados os aspectos qualitativos e quantitativos 
definidos no Regimento:

Na primeira etapa 30,0 (trinta) pontos, sendo 1ª e 2ª Prova Parcial (A1 ou 
A2) 10,0 (dez) pontos de prova única e 5 (cinco) pontos de simulados 
para a Rede Verbita de Educação e 5 (cinco) pontos qualitativos a 
serem definidos em cada unidade;
 
Na segunda e terceira etapas 35,0 (trinta e cinco), sendo 1ª e 2ª Prova 
Parcial (A1 ou A2) 12,0 (doze) pontos, 6 (seis) pontos de simulados para 
a Rede Verbita de Educação e 5 (cinco) pontos qualitativos a serem 
definidos em cada unidade;

A média mínima é de 60% de aproveitamento (1ª etapa 18,0 e 2ª/3ª 
etapas 21,0).

O Colégio Cristo Redentor/Academia oferece aos estudantes, para 
as turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais, a disciplina de 
Aprendizagem Maker e ela é avaliada de forma formativa e sem 
registro de pontuação. O objetivo é o desenvolvimento de habilidades 
para o pleno crescimento do estudante.

A avaliação se apresenta de forma contínua e cumulativa, sendo 
distribuída a seguinte pontuação por etapa:
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• 1ª Prova Parcial (1ª PP valor 10 pontos): avaliam-se os domínios 
básicos trabalhados no período, na forma de questões objetivas e 
discursivas.

• 2ª Prova Parcial (2ª PP valor 10 pontos): avaliam-se os domínios 
básicos trabalhados no período, na forma de questões objetivas e 
discursivas.

• Prova Edros: avaliações de múltipla escolha aplicadas à todas as 
escolas do Brasil conveniadas com o sistema Poliedro.

• Avaliação Qualitativa (AC valor 5 pontos): avaliam-se as atividades 
específicas e rotineiras de cada disciplina.

• Avaliação Edros (AE): avaliações de múltipla escolha aplicadas em 
rede, com o propósito de diagnosticar o andamento do processo 
pedagógico.

• Redação Nota 1000: atividade de cunho obrigatório valorativo 
realizada através da plataforma digital. (a partir do 5º ano à 3ª série do 
Ensino Médio.)

• Redação Institucional (RI)
*Preparados por professores das escolas da Rede.

• Simulado Institucional (SI)
*Preparados por professores das escolas da Rede.

As datas das avaliações são divulgadas no Manual do Estudante, 
com pelo menos, cinco dias de antecedência.  Na Educação Infantil, 
registram-se,  em portfólio, um conjunto selecionado de atividades 
produzidas pela criança, acompanhado de relatório individual de 
avaliação.

Os percursos, pareceres descritivos e registros da Educação Infantil 
serão partilhados com as famílias semestralmente em reunião de 
pais. Os projetos pedagógicos poderão ser apresentados conforme 
objetivos propostos sem, contudo, assumir um caráter de avaliação 
institucional, ficando essa programada para o final de cada semestre.
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Segunda Chamada

O estudante que, por motivo relevante, tenha perdido qualquer prova 
parcial terá a oportunidade de realizar a 2ª Chamada, desde que 
seu Responsável apresente justificativa em formulário próprio, na 
Secretaria da Educação Infantil/Anos Iniciais.

Para as provas de 2ª Chamada, será cobrada uma taxa de R$46,00 
por disciplina. O Colégio divulga, no calendário escolar e por meio 
de circulares, o prazo para a requisição da 2ª chamada e as datas de 
aplicação das provas. O prazo para pedido deverá ser cumprido 
rigorosamente, não havendo possibilidade de prorrogação. Caso 
esse procedimento não seja respeitado, o estudante perderá o direito 
à prova.

Independentemente do tipo de avaliação perdida, a prova de 2ª 
chamada tem o valor de 10 pontos; o professor da disciplina estabelece 
a proporção entre a pontuação da avaliação perdida e a da avaliação 
de 2ª chamada. A avaliação de 2ª chamada abrange o conteúdo da 
disciplina da etapa. 

O Colégio Academia não oferece oportunidade de 3ª chamada.

Recuperação da Etapa

Aplicada na 1ª e na 2ª etapas, a recuperação da etapa consta de aulas 
e de provas cujo conteúdo contempla aqueles trabalhados na etapa. 
O estudante com rendimento escolar menor que 18 na 1ª etapa 
e menor que 21 na 2ª etapa deverá se inscrever para ter direito a 
realizar as recuperações em até 3 disciplinas. 

A inscrição será feita através de formulário próprio na Secretaria do 
Segmento. O estudante que não se inscrever não terá direito à 
recuperação.

Nota máxima na recuperação trimestral:

1ª etapa       18 pontos
2ª etapa       21 pontos
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Caso a nota obtida pelo estudante na recuperação da etapa seja 
menor que a nota da etapa, ele permanecerá com a nota da etapa. 
O estudante que não fizer recuperação ficará com a nota obtida na 
etapa.

As avaliações de Recuperação serão aplicadas no contraturno do 
estudante. As datas e os horários das avaliações serão divulgados no 
calendário de avaliações.

Recuperação Final

Na recuperação final, serão distribuídos 100,0 pontos aulas, exercícios 
orientados para estudos, provas e/ou outros instrumentos avaliativos. O 
estudante deverá obter um aproveitamento que, somado ao resultado 
anual e dividido por 2 (média aritmética), alcance o aproveitamento 
superior à média de 60%.

Observação: 

• Para ter direito a fazer a Recuperação Final, o estudante deverá se 
inscrever na Secretaria/Tesouraria;

• 1ª e 2ª etapas: ao se inscrever para a Segunda Chamada, o responsável 
receberá no próximo boleto a cobrança da taxa referente à aplicação 
da avaliação.

• 3ª etapa: ao se inscrever para a Segunda Chamada, o responsável irá 
à Secretaria/Tesouraria. No ato da inscrição, será cobrada uma taxa de 
R$ 46,00 para cada disciplina.
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Aprovação
Será aprovado o estudante que obtiver 60 pontos dos 100 distribuídos 
ao longo das três etapas ou que, após a recuperação final (limite de 3 
disciplinas), obtiver nota média 60.

É necessário que tenha frequência mínima de 75% do total das aulas 
previstas na matriz curricular de acordo com a Lei 9394/96. O estudante 
que não cumprir a frequência mínima poderá ser reprovado.

Observação:
Conforme o Regimento Interno, durante todo o ano, houve limitação 
de 3 disciplinas para a recuperação, portanto o estudante com um 
número  superior a 4 disciplinas na Recuperação Final, ou que não 
obtiver o mínimo de 40 pontos estará automaticamente reprovado.

Comunicação
com a Família
Somente os responsáveis legais podem ter acesso às informações 
do estudante.

A comunicação do Colégio com a família é feita por meio de circular, 
observação, boletim, e-mail, formulários próprios, telefonemas, Google 
Classroom e App da Rede Verbita de Educação: as informações do 
estudante chegam no aplicativo no momento do lançamento feito 
pela escola.

A vida acadêmica, com informações sobre boletim e frequência, pode 
ser acompanhada, ainda, pelo App da Rede Verbita de Educação ou 
pelo site www.academia.com.br, a partir de uma senha individual, na 
aba:  Serviços-Portal Ensino-Área do Estudante.
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Instruções de Acesso ao 
portal pelo responsável.
É de fundamental importância o acompanhamento do estudante 
pelo seu responsável. O portal GVDasa oferece aos responsáveis 
e estudantes informações acadêmicas como boletim, frequência, 
ocorrências, entre outros. 
A seguir, disponibilizamos informações sobre o acesso ao referido 
portal.

1. Acessar o site : www.academia.com.br

2. Escolher a Opção site institucional

3. Na opção PORTAL DOS ALUNOS clicar em acessar o sistema.

4. Selecionar, no campo Unidade, o item  
“2 - Esdeva | Colégio Cristo Redentor”

5. No campo Usuário, preencher com o CPF do responsável.

6. No campo Senha, inserir a data de nascimento do responsável com 
8 dígitos (DDMMAAAA)

7. Clicar no botão Entrar.
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 -No primeiro acesso, será necessário alterar sua senha.

-No Menu lateral, clique no símbolo “+” ao lado do nome do estudante. 
Você terá acesso às ocorrências no link Área Pedagógica, ao boletim, 
à frequência, ao horário das aulas no link Agenda, entre outros.

Observe que, ao clicar na lupa ao lado da nota de cada disciplina, 
você poderá consultar o valor das avaliações e quais foram as notas 
do estudante em cada uma delas.

Colocamos-nos à disposição para o esclarecimento de dúvidas e 
desejamos a todos um excelente ano letivo.

clique aqui e acesse todos os 
nossos tutoriais

https://drive.google.com/drive/folders/1oAWXClV6WrSEg9aoV7mXCEm3Of5MRqqI?usp=sharing
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Procedimentos de
Segurança
1. A Escola conta com guarita 24 horas, além de monitoramento por 
meio de câmeras.
2. O acesso de veículos às dependências do Colégio está condicionado 
à identificação do motorista para que seja aberta a cancela. 
3. Os estacionamentos cobertos são de uso exclusivo dos funcionários 
e professores em horário de trabalho.
4. Os veículos podem permanecer no estacionamento descoberto 
somente enquanto o Responsável estiver no Colégio.
5. Durante o horário de aulas, o pátio passa a ser exclusivamente 
destinado às atividades internas. Ao chegar à recepção, o Visitante 
ou Responsável deve se identificar a fim de receber uma autorização, 
para ser encaminhado ao setor pretendido. Esse crachá será devolvido 
na saída.
6. Qualquer encomenda enviada aos estudantes, durante o horário das 
aulas, deverá ser entregue na recepção para que seja encaminhada ao 
estudante.
7. A Escola não pode medicar o estudante.
8. Ao término das aulas, os estudantes não podem permanecer no 
pátio.
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Atendimento aos 
Responsáveis
Nos encontros Família-Escola, são abordados assuntos de interesse 
geral. Os casos particulares são tratados, individualmente, em 
encontros agendados.

Evitem contato com a professora na fila, na porta ou na sala de aula.

As famílias que desejarem atendimento com os educadores devem 
solicitar agendamento, diretamente, na Secretaria de Atendimento do 
Segmento pelo telefone (32) 2102-7724 ou no Serviço de Orientação /
SOE (32) 2102-7710/7713.
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Normas Consensuais para 
o dia a dia
Os horários das aulas serão divulgados aos estudantes de acordo com 
seus cursos e turnos e poderão sofrer alterações durante o ano.

O estudante deverá chegar ao Colégio 5 (cinco) minutos antes do 
primeiro sinal.

Para que os atrasos não prejudiquem o processo de ensino- 
aprendizagem no Ensino Fundamental - Anos Iniciais, as seguintes
medidas podem ser tomadas:

I. Levantamento dos motivos que levam ao atraso;
II. Aviso por escrito aos pais;
III. Termo de Responsabilidade aos Pais e/ou Responsável.

No caso de reincidência nos atrasos, após as medidas acima citadas, 
para os estudantes do 5º ano de escolaridade serão adotados os 
mesmos procedimentos contidos, do regimento interno-2022, 
considerado o horário de 13h30, para a 2ª aula.

No início do turno e retorno do recreio do Ensino Fundamental 
- Anos Iniciai, após a entrada do professor em sala, os retardatários 
não poderão entrar. Serão encaminhados pelo disciplinário ao Centro 
de Convivência e serão notificados com um registro de atraso. A 
reincidência nesse caso, ocasionando perda de aula por 4 (quatro) 
vezes, corresponderá a um Registro Disciplinar.

O uso obrigatório do uniforme, desde o primeiro dia de aula, tem os 
seguintes objetivos:
I. Diminuir as diferenças sociais;
II. Identificar o estudante do Colégio;
III. Evitar despesas supérfluas.

A utilização de materiais e de consultas não autorizados ou atitudes 
que impossibilitem o verdadeiro diagnóstico da aprendizagem 
do estudante acarretarão a retirada da avaliação e será atribuída 
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a nota zero. O parecer do professor ou funcionário aplicador será 
incontestável.

Um espaço pautado pela diversidade sempre é mais democrático 
e promissor. O estabelecimento de critérios para a formação das 
turmas, ou seja, a enturmação favorece a sua dinâmica e a qualidade 
da aprendizagem coletiva.
 
O momento de definir quais estudantes irão compor cada turma é uma 
oportunidade para o Colégio repensar questões de aprendizagem, 
indisciplina e integração de estudantes novatos.

Caso haja necessidade, o estudante poderá ser reenturmado durante 
o ano letivo, decisão que será tomada após Conselho de Classe, com 
o objetivo de colaborar com a manutenção do clima de estudo em 
sala de aula, separando estudantes que, juntos, não colaboram com a 
aprendizagem da turma.

Em casos excepcionais, o(a) responsável pedagógico pelo estudante 
poderá solicitar a mudança de turma à orientadora, que examinará o 
pedido e a sua justificativa, junto ao Conselho de Classe, dependendo 
da existência de vaga e de outros fatores pertinentes, podendo deferi-
lo ou não.

O responsável ficará ciente da obrigatoriedade da aquisição de todo 
material didático do Sistema Poliedro, para os anos de escolaridade/
série previamente definidos.

O Colégio orienta que a aquisição do material didático é imprescindível 
para o efetivo trabalho pedagógico e reforça que a aquisição do 
material do ano vigente, incluindo os livros didáticos, é de inteira 
responsabilidade da família, bem como as consequências que venham
a prejudicar o estudante pelo descumprimento dessa obrigação.

Uniforme
O uniforme é de uso obrigatório no período das atividades escolares:
-AULAS; 
-RECUPERAÇÕES; 
-VIAGENS DE ESTUDO; 
-SÁBADOS LETIVOS; 
-ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO FORA DA ESCOLA. 
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É permitido:

- Bermudão e calça (tactel, microfibra, helanca), cor verde 
bandeira (tonalidade padrão Academia).
- Bermuda feminina (helanca suplex, cotton ou lycra), cor 
verde bandeira (tonalidade padrão Academia).
- Calça legging (suplex, cotton, lycra), cor verde bandeira 
(tonalidade padrão Academia).
- Camiseta ou camisa manga curta ou comprida (malha de 
algodão branca), com detalhes em verde e logomarca 
padrão da Academia.
- Casaco de inverno aberto, com ou sem o o capuz (tactel, 
microfibra, moletom ou helanca), cor verde bandeira (tonalidade 
padrão Academia) com logomarca AC padrão Academia. 
É permitido o casaco dupla face (verde e branco) com a 
logomarca AC padrão Academia.
- Blusa de inverno (moletom), cor branca ou verde bandeira 
(tonalidade padrão Academia), com logomarca padrão da 
Academia.
- Meia branca (não é permitido meião de futebol).
- Tenis ou sandalias com tiras largas, confortável e segura.

Não é permitido:

-  Calça ou bermuda de moletom.
- Short-saia (SOMENTE para alunos do Infantil e 1º Ano Ensino 
Fundamental - Anos Iniciais).
- Uso de saia ou short, nem com meia calça ou legging.
- Uso de boné, meião, meia calça, chinelo, rasteirinha, tamanco, bota, 
crocs, tênis com rodinha ou luzes.

Observações:

Nos dias de Educação Física, a criança deverá vir de tênis. O UNIFORME 
deverá ser marcado com o nome completo do aluno (bordar ou pintar 
o nome em vermelho, com caneta própria para tecido).
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Frequência Escolar
A legislação de ensino admite a possibilidade de o estudante faltar até 
25% das aulas previstas na matriz curricular para a sua série. 

Caso o estudante atinja o percentual previsto na Lei nº 13.803/2019 que 
modifica o Art. 12 da LDB (9394/96), a escola deverá:

“notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos 
estudantes que apresentem quantidade de faltas acima de 30% 
(trinta por cento) do percentual permitido em lei.”

Atestado Médico
O atestado médico não abona faltas.
O estudante que, temporariamente, estiver impossibilitado de 
frequentar o Colégio, por motivo de doença ou acidente que impeça 
a locomoção ou contato com as pessoas, pode fazer as avaliações 
perdidas, inclusive as referentes à recuperação. Para que o estudante 
goze desse benefício, é necessário que, dentro de 48 horas, após a 1ª 
ausência, o Responsável entregue, na Secretaria, o atestado médico, 
no qual devem constar: 
• Nome legível do estudante;
• Carimbo do médico e sua assinatura;
• Período de afastamento ou de dispensa da prática da Educação 
Física e especificação do tipo de atividade que não pode desenvolver. 
Atestados de dispensa por mais de 7 dias deverão vir acompanhados 
por laudo médico. Durante os horários de Educação Física, os 
estudantes dispensados permanecem na área do esporte sob a 
supervisão do professor responsável.

Não é aceito atestado com data retroativa.

Todo atestado médico, laudos, diagnósticos, relatórios médicos, entre 
outros, devem ser protocolados na Secretaria da escola.
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Procedimentos Gerais e 
Ocorrências
1. No início do ao letivo, as turmas são formadas considerando-se a 
conveniência pedagógica e disciplinar.

2. O estudante pode ser remanejado de turma, por iniciativa do 
Colégio, a qualquer época do ano, por conveniência disciplinar e/ou 
pedagógica.

3. A Academia se exime de qualquer responsabilidade quanto à perda 
e ao extravio de celular, assim como de qualquer outro objeto pessoal 
(joia, bolsa, livro, dinheiro, aparelhos eletrônicos, entre outros).

4. Não é permitido o uso de telefone celular durante o período das 
aulas. Independentemente ou não da presença do professor: ele deve 
ser desligado e guardado.  A mesma recomendação se estende a 
aparelhos similares.  Exceção se faz quando o professor combinar a 
utilização pedagógica do aparelho, que será avisado ao responsável 
por meio de comunicado.

• Caso o estudante não cumpra essa norma, o aparelho fica guardado 
no Serviço Disciplinar e só lhe é entregue, mediante recibo, ao final 
da última aula do dia. Além da mencionada retenção do aparelho, o 
estudante também  recebe uma  advertência  escrita,  em que estarão 
enumeradas as providências em caso de reincidência.  

• Na segunda ocasião em que o estudante descumprir a norma, além 
da retenção do aparelho, até o final da última aula do dia, ele é suspenso 
das atividades do dia seguinte. A suspensão deverá ser cumprida no 
Colégio, com o estudante desenvolvendo atividades relacionadas às 
disciplinas das aulas perdidas naquele dia.

• A partir da terceira vez em que o estudante descumprir a norma, 
além da retenção do aparelho, até o final da última aula do dia, ele é 
suspenso por três dias das atividades escolares. A suspensão deverá 
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ser cumprida no Colégio, com o estudante desenvolvendo atividades 
relacionadas às disciplinas das aulas perdidas naquele dia.

5. Não será permitido o uso de celulares, relógios ou aparelhos 
eletrônicos durante as avaliações.

6. O estudante que se comunicar com os colegas durante as provas, 
utilizar qualquer tipo de “cola” ou for surpreendido com aparelhos 
eletrônicos, tem sua avaliação anulada, sem direito à requisição de 2ª 
Chamada.

7. Não é permitido trazer para a escola qualquer objeto do tipo 
perfurante e/ou cortante.

8. O Colégio não tolera bullying, inclusive cyberbullying. 

9. Não é permitido fumar no ambiente escolar. Essa restrição se estende 
aos estudantes, professores, funcionários, responsáveis e visitantes.

10. Será excluído o estudante que usar, portar ou distribuir droga em 
qualquer dependência do Colégio.  A mesma medida se aplica ao 
estudante, uniformizado, que usar, portar ou distribuir droga fora da 
escola.

11. A falta coletiva de estudantes em dia letivo ou aula implica considerá-
los faltosos, sendo o dia computado e a aula considerada como 
ministrada. Caso o professor tenha planejado atividades de avaliação 
para nota, os estudantes perdem os pontos correspondentes, mesmo 
que não tenham sido avisados dessa avaliação.

12. O estudante, suspenso das atividades escolares, não perde o 
direito aos trabalhos, às avaliações aplicadas nos dias em que estiver 
cumprindo a suspensão no Colégio. No caso de suspensão, ele 
deverá cumprir o regime na própria escola, desenvolvendo atividades 
referentes às disciplinas dos dias em que estiver suspenso.
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13. A pesquisa na internet feita na biblioteca fora do horário de aula 
para realização dos trabalhos escolares é possível com autorização do 
Serviço Disciplinar.

14. Qualquer promoção extraclasse (festa, viagem, confraternização) só 
será considerada de responsabilidade do Colégio, se for comunicada 
aos Pais e Responsáveis por meio de circular, devidamente assinada 
pela Direção. É vedado ao estudante promover sorteios, coletas, 
subscrições, festas e viagens sem autorização da Direção. 

15. O estudante acometido de doença infecciosa (catapora, rubéola, 
caxumba, conjuntivite, covid, entre outras) deve permanecer em casa 
até seu completo restabelecimento. Essa medida visa não só ao seu 
próprio bem-estar como também à segurança dos colegas. 
Para voltar às aulas, deve ser apresentado atestado médico.

16.Para que seja dispensado acompanhamento diferenciado ao 
estudante com necessidades educacionais especiais, os Responsáveis 
devem: 

• apresentar, no ato  da matrícula, documento médico que comprove 
necessidade desse tipo de atendimento como também declaração 
de acompanhamento sistemático por membro da equipe profissional 
encarregada do tratamento; 

• renovar a documentação na primeira semana do 2º semestre.

Observação: sugestões, recomendações ou orientações expedidas 
por médicos ou especialistas que fazem o acompanhamento 
dos discentes só serão aplicadas no processo pedagógico, caso a 
equipe pedagógica do segmento considere viáveis à estrutura e 
funcionamento do Colégio, além de levar em conta as necessidades 
individuais do estudante.

17. Caso o estudante seja retirado de sala por mais de uma vez em um 
mesmo dia, ele não poderá participar das demais aulas, cumprindo o 
período de suspensão das aulas na própria escola. O estudante que, 
no mesmo mês, for retirado de sala 3 vezes, fica automaticamente 
impedido de participar das aulas do dia em que completar a 4ª vez.
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18. O estudante que for transferido, no decorrer do ano letivo, e que, na 
época, apresentar rendimento insatisfatório, ou seja, pontuação inferior 
à média, em uma ou mais disciplinas, não poderá ser rematriculado 
nas séries seguintes. O Colégio aceita a matrícula caso o estudante 
transferido, nessa situação, não seja aprovado no novo colégio e 
retorne à série que estava cursando na ocasião da transferência.

Achados e Perdidos
 
Todo material deve ser marcado com o nome completo do estudante, 
bem visível.

O material perdido deve ser procurado na Secretaria de Atendimento da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental /Anos Iniciais, na Supervisão 
Disciplinar ou nos locais de Atividades Especializadas. Objetos e peças 
de vestuário perdidos, não procurados até o último dia letivo de cada 
semestre, são doados a instituições assistenciais.
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Ramais Telefônicos
Telefone Geral      2102-7700

SETOR        RAMAL

Biblioteca Central      7770

Coral Mater Verbi      7728

Dança/Teatro       7733

Departamento de Esporte     7711/7723

Guarita       7732

Coordenação da Educação Infantil                 7729
 
Coordenação de Ensino/Anos Iniciais   7708

Secretaria Geral      7715/7714

Serviço de Orientação Educacional (SOE)   7710 / 7713
        7783

Serviço Social       7795

Serviço de Educação Religiosa (SER)   7712

Teatro Academia      7718

Telefonista/Recepção      7700

Tesouraria       7721

Xerox        7737

Cantina Academia      99900-6610
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Rua Halfeld, 1179 - Centro - Juiz de Fora 
www.academia.com.br

(32) 2102 - 7700
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