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        Manual da Família 

 

 
 
 
1. QUEM SOMOS E COMO PENSAMOS 

 

O Colégio Batista Shepard crê firmemente no tripé “aluno-família-escola”. A 
atuação tripartite desses elementos fundamentais sustenta o peso de incertezas e 
intempéries que pairam sobre a educação de nossas crianças e jovens.  Cabe a este tripé 
a responsabilidade na construção, transmissão e consolidação do conhecimento, da 
cultura e do caráter dessa geração. Para contemplar uma boa formação das vidas a ela 
confiada, a escola atua como parte significativa nesse processo, porém, conta com o 
intransferível suporte e a confiança da família, bem como do comprometimento e 
dedicação do próprio aluno. 

O Batista Shepard tem como entidade mantenedora a Junta de Educação da 
Convenção Batista Carioca. A Convenção Batista Carioca (CBC), localizada na cidade do 
Rio de Janeiro, é formada pela comunidade batista, com mais de quinhentas Igrejas e 
cerca de 130 mil membros. No Brasil, os batistas, de tradição protestante/evangélica, 
possuem mais de um milhão de membros e oito mil igrejas. No mundo, são mais de 42 
milhões de batistas. 

Desde a sua fundação, em 1908, o Colégio Batista Shepard trabalha por uma 
educação de qualidade, numa perspectiva de formação integrada e integral do educando. 
Assim como se expressa a base filosófica dos batistas sobre educação:  

"A educação é o processo pelo qual o ser humano, na condição de educando, 
toma consciência da vida e nela se desenvolve. Tal processo de conscientização 
e desenvolvimento abrange as áreas: espiritual, moral, física, emocional e 
intelectual do ser humano, devendo ocorrer de maneira harmônica e 
equilibrada."  

Neste sentido, o Batista Shepard é uma instituição preocupada com o 
desenvolvimento do potencial criativo, cognitivo, ético e espiritual de seus alunos. Acredita 
que o ser humano jamais estará pronto, contudo vive em processo contínuo e crescente 
de construção, visando realizar-se como uma pessoa e um cidadão cada dia melhor. 
 Nosso fazer pedagógico está assentado em valores éticos cristãos e pautado em 
posturas pedagógicas constantemente reavaliadas e renovadas a cada tempo, sempre 
buscando o máximo de excelência.  

 
1.1 Nossa MISSÃO 

 
Formar e capacitar cidadãos globais éticos, autônomos e capazes de transformar a 

sociedade, tornando-a mais justa, solidária e sustentável, com uma visão integral e 
integrada da educação, centrada na dignidade da pessoa humana, e pautada nos 
princípios cristãos. 
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1.2 Nossa VISÃO 
 

Ser uma instituição de referência, sob a orientação da Palavra de Deus, baseada em 
teorias educacionais atuais, relevantes e eficazes, oferecendo uma educação global e 
sustentável, através de uma gestão ética, responsável e competente. 
 
1.3 Nossa INSPIRAÇÃO BÍBLICA 

 
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os 

transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês 
conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a ele. 
(Romanos 12.2 - Bíblia Sagrada NTLH). 
 
2. NOSSOS CURSOS 

 
2.1 Educação Infantil (EI) 

Mini maternal* 
Maternal 1 e 2 
Pré-escolar 1 e 2  
Turmas English Plus: Maternal 2 ao Pré-escolar 2* 
 

2.2 Ensino Fundamental (EF 1 e EF 2) 
EF 1: 1° ao 5° ano 
EF 2: 6° ao 9° ano 
Turmas English Plus: do 1º ao 9º ano* 
 

2.3 Ensino Médio (EM) 
1ª à 3ª série 
1ª à 3ª série em Tempo Integral* 
 

*A formação dessas turmas está sujeita ao alcance do número mínimo de alunos, 
conforme publicado no edital de matrículas. 

 
3. NOSSA HISTÓRIA 
 

Fundado em princípios do século XX, no dia 05 de março de 1908, pelo idealismo de 
três educadores missionários: Dr. A. B. Deter, Sr. W. C. Canada e Dr. John J. Watson 
Shepard. Este último o dirigiu inicialmente e lhe conferiu o nome. O Colégio Batista 
começou suas atividades na Rua São Francisco Xavier, n° 11, Tijuca. 

Ao pé da montanha, na Chácara do Barão de Itacuruçá – cujo solar está preservado 
até hoje, junto ao Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil – surgiu o Campus do 
Colégio Batista Shepard, no endereço atual, à Rua José Higino, 416.  

Abrangendo uma área total de 27.000 m2, é um espaço cultural privilegiado, com 
paisagem verde, ar puro e paz, ambiente de bem-estar, propício à prática da educação. 

Ao longo dos anos de existência, experimentou muitas vitórias e enfrentou muitas 
lutas. Superou as dificuldades enfrentadas, em maior ou menor grau, por quase todos os 
colégios particulares na última década. Recentemente retomou seu processo de 
crescimento e de melhorias nas áreas pedagógica e patrimonial.  

Pelas portas do Colégio, ao longo dos seus anos de existência, já passaram 
milhares de estudantes, de quem nos orgulhamos, e que se destacaram nas artes, na 
ciência, na política, na comunicação, na gestão e em tantas outras áreas de formação.  
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Hoje, que você está no Batista Shepard, a história continua. Este Colégio quer 
ajudar a construir sua história de conquistas e impulsionar seus sonhos! 

 
4. NOSSOS FUNDAMENTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS 

 
 “O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa por outra pessoa” 
(Vygotsky). 

O processo de ensino e de aprendizagem é constituído de ações intencionais, onde 
o professor e aluno se "educam mutuamente, mediados pela realidade" (Paulo Freire). A 
realidade traz em seu bojo variadas possibilidades de mediações, favorecendo assim o 
alcance de resultados que, na maioria das vezes, transcendem os muros da escola.  

É através do favorecimento da interação aluno/aluno, entre estes e seus 
professores e todos eles e a gama de possibilidades culturais a que têm acesso, que são 
desenvolvidas as capacidades de investigação, observação e experimentação, o que faz 
com que as crianças e adolescentes se lancem à busca de novas descobertas e à 
construção de novos conhecimentos. É a chamada construção compartilhada dos 
conhecimentos. Nela, professor e aluno aprendem e ensinam sempre.  

O professor, em sua função de mediador privilegiado, planeja sua ação levando em 
conta o conhecimento que o aluno já domina (nível de desenvolvimento real) e o que 
consegue fazer com a ajuda de um companheiro, pessoa adulta ou professor (nível de 
desenvolvimento potencial). A distância entre o desenvolvimento real e o potencial é a 
chamada zona de desenvolvimento proximal. Este é um espaço onde o professor, através 
de sua ação mediadora, busca favorecer aprendizagens, de modo que o desenvolvimento 
potencial se transforma em real.  

Ao conceber o aluno como um ser ativo e, portanto, agente de seu próprio 
desenvolvimento, o sociointeracionismo orienta a ação do professor para que a 
construção coletiva de novos conhecimentos se torne real, no espaço da sala de aula, no 
pátio, nas aulas-passeios ou visitas técnicas, enfim, nas múltiplas experiências propostas 
para a ação pedagógica.  

Nossa prática pedagógica está pautada nos seguintes PRINCÍPIOS: 
 

I. Princípio da Identidade Eu / Outro. Oferecer um ambiente adequado, a fim de 
que todos, sem exceção, frutifiquem seus talentos e sua potencialidade criativa, a 
partir da capacidade de cada um se responsabilizar pela realização de seu projeto 
pessoal. 
 

II. Princípio da Relação. Aprender a viver no mundo (juntos, como seres humanos) 
em harmonia, respeitando as tradições e convicções de cada um.  
 

III. Princípio da Cooperação. Cooperar para o desenvolvimento humano sustentável, 
através da construção da consciência da alteridade social, da cidadania mundial, 
da sociedade cognitiva e da cooperação social.  
 

IV. Princípios da práxis cristã. Ter como referência os ensinos éticos da Bíblia e os 
valores do Evangelho de Jesus Cristo.    

 
5. NOSSA EQUIPE 

 
O aluno do Batista Shepard pode contar com uma equipe integrada para orientá-lo 

e atendê-lo em suas necessidades.  

• Direção 

• Vice-direção 
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• Direção Pedagógica 

• Direção Administrativa 

• Assessoria Jurídica 

• Secretaria Geral 

• Tesouraria 

• Capelania 

• Coordenação dos Segmentos Educacionais 

• Supervisão Pedagógica 

• Orientação Educacional 

• Gestor do Serviço Extensivo Opcional (SEO)  

• Professores 

• Auxiliares de Ensino (Aux. pedagógicas e Assistentes de alunos) 

• Auxiliares de Disciplina 
 
 

5.1 Funções da Equipe 
 

Direção. Responde pela gestão geral do Colégio. Para isso, conta com uma 
vice-diretora; diretoras pedagógica e administrativa, que trabalham sob sua 
gestão e supervisão, bem como os demais colaboradores das equipes 
descritos nas áreas pedagógica, financeira, administrativa, patrimonial, jurídica 
e de comunicação e marketing. Traça estratégias em situações de crise, 
visando garantir a perfeita circulação de informações e orientações, bem como 
equilibrar a saúde ética, financeira e produtiva do Colégio. 
 
Vice-direção. Substitui o diretor nos casos de ausência, férias, afastamento 
e/ou impedimento assumindo suas responsabilidades. 
 
Direção Pedagógica. Assume a direção pedagógica geral, efetivando a 
articulação, integração e desenvolvimento dos níveis de ensino do Colégio; 
planeja, apoia, acompanha e orienta a equipe técnico-pedagógica. Elabora, 
supervisiona e coloca em ação o projeto pedagógico. 
 
Direção Administrativa. Planeja, organiza e orienta o uso dos recursos 
financeiros, físicos, tecnológicos e de pessoas do Colégio, buscando soluções 
eficazes para as demandas administrativas e pedagógicas, planejando 
atividades e aparelhando o funcionamento dos vários setores do Colégio.  

 
Secretaria Escolar. É responsável, junto com a Direção, por toda a 
documentação acadêmica do Colégio. Coordena o processo de matrícula e de 
emissão de boletins, certificados, declarações etc. É assessorada por auxiliares 
de secretaria.  
 
Tesouraria. Subordinada à diretoria administrativa; cuida do planejamento 
financeiro do Colégio, das contas a pagar e receber, da emissão de boletos e 
do controle de recebimento das anuidades e parcelas. Coordena também o 
serviço de recuperação de crédito. Conta com os auxiliares financeiros. 
 
EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 
Coordenação de Segmento. É responsável por Segmento educacional do 
Colégio: Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 ou 
Ensino Médio. Cuida, especialmente, dos aspectos administrativos e 
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acadêmicos. Organiza, promove, supervisiona as experiências educativas e é o 
principal responsável pelos processos disciplinares. Para bem desenvolver sua 
complexa e diversificada tarefa conta com os demais membros da equipe 
técnico-pedagógica: Supervisora, Orientadora e Assistentes de Coordenação. 

 
Supervisão Pedagógica. Cuida de todos os aspectos pedagógicos do ensino, 
envolvendo professores, auxiliares de turma e monitores, individual e 
coletivamente. Norteia e acompanha planos, planejamentos, organização 
didática e avaliações acadêmicas.  

 
Orientação Educacional. Acompanha e orienta o desenvolvimento dos alunos, 
situando os papéis da família, da escola, dos profissionais e de todos os 
envolvidos no processo de aprendizagem e relacionamentos. Auxilia o aluno a 
superar suas dificuldades quanto ao aprendizado, postura, relações, 
organização pessoal e a desafios vocacionais. Atende prioritariamente aos 
discentes, auxiliando-os a desenvolverem-se com autonomia e 
responsabilidade. 

 
Gestão do SEO. Cuida e supervisiona o funcionamento deste serviço, suas 
atividades e espaços. Tem o auxílio da supervisão pedagógica, das assistentes 
de ensino e de serviços gerais. 
 
Capelães.  Acompanha os alunos e suas famílias, bem como os colaboradores 
e suas famílias, oferecendo assistência espiritual e aconselhamento para que 
possam construir e manter relacionamentos saudáveis uns com os outros e 
com Deus. Os capelães contam com os auxiliares de Capelania, que dão 
plantão em dias e horários fixos para atender a todos. 
 
FUNÇÕES LIGADAS À EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA: 
Professor. Atua diretamente no processo de ensino e auxilia o aluno no 
aprender. Propõe problemas e fornece elementos para os alunos resolverem 
autonomamente. Nosso corpo docente está em constante atualização, visando 
um melhor desempenho seu e de seus alunos.  
 
Auxiliar de ensino. É coadjuvante no processo de ensino e aprendizagem, 
colaborando para fixação de conteúdos com alunos que apresentem maiores 
dificuldades para aprender e/ou portadores de necessidades especiais. No 
SEO, contribui com a execução dos deveres de casa e conduz as demais 
atividades. Em sua maioria, são estagiários dos últimos períodos de cursos de 
licenciatura ou profissionais de psicologia e pedagogia. Também são 
denominados por auxiliares de turma, monitores e mediadores. 

 
Auxiliar de disciplina. Faz parte da equipe dos setores de ensino e tem como 
principal função cooperar para o bom andamento das atividades diárias que 
envolvem alunos. Ajuda a manter um ambiente de disciplina e tranquilidade, 
para facilitar o processo educacional. Zela pelo cumprimento dos horários, das 
normas e do uso adequado do uniforme pelos alunos.  

 
6. NOSSOS SETORES 
 

Enquanto as aulas se desenvolvem, vários setores do Colégio estão trabalhando 
em seu benefício. Alguns são geridos pelo Colégio, com funcionários próprios. Outros são 
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administrados por empresas contratadas (terceirizadas) que possuem seus empregados, 
supervisionados pela Administração do Colégio.   
 
6.1 Serviços Geridos Pelo Próprio Colégio 
 

a) SECRETARIA GERAL – Acompanha, registra e controla a vida escolar dos 
alunos, responsabilizando-se por seus documentos e pela emissão das 
carteiras escolares, dos certificados, das declarações, dos históricos escolares 
e dos requerimentos para diversos fins (justificativas de faltas, segunda 
chamada e outros).  
 

b) TESOURARIA – Na Tesouraria podem ser pagas taxas de serviços. O 
pagamento de mensalidades deve ser feito na rede bancária, para maior 
agilidade e segurança. 

 
c) SEO – Este serviço é disponibilizado aos responsáveis que optam por manter 

seus filhos em tempo integral no Colégio. Recebe crianças do Maternal 1 ao 5º 
ano, no contraturno da escolaridade. Funciona das 7h30min às 18h30min, com 
tolerância máxima até às 19h, sendo cobrada uma cota extra depois das 
18h30min. 

 

d) CAPELANIA – Este setor localiza-se no pátio do 2º Segmento, fica diariamente 
aberto para a utilização dos alunos e da equipe de Capelania em momentos de 
oração, aconselhamento e atividades musicais.  

 
e) ESPAÇO DE ORAÇÃO – Localiza-se próximo à Portaria principal do Colégio 

(José Higino). Pode ser utilizado por alunos, pais, funcionários e visitantes em 
momentos de devoção e intercessão por suas necessidades. Estará 
permanentemente disponível, dentro dos horários de funcionamento do 
Colégio.  

 
f) LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS – Localizado na área denominada “Túnel”, 

trata-se de um espaço destinado a aulas práticas, pequenas pesquisas e 
experimentos. Os alunos têm oportunidade de um aprendizado melhor quando 
observam em Laboratório os fenômenos químicos, físicos ou biológicos.  

 
g) ACAMPAMENTO SHEPARD – Localizado no município de Magé, à Estrada 

Rio-Teresópolis, Km 113, o Colégio dispõe de uma sede campestre. O 
Acampamento possui alojamentos para até 150 pessoas, piscinas, campo de 
futebol, área para reunião, cozinha, lazer e churrasqueira. Algumas atividades 
recreativas, sociais e pedagógicas são desenvolvidas na Sede Campestre. 

 
h) PORTARIAS E SEGURANÇA – O Colégio possui duas Portarias: a Principal, 

na Rua José Higino e a Auxiliar, na Praça Barão de Corumbá. Em ambas, 
dispomos de Agentes de Portaria para garantir o controle e a segurança de 
quem entra e sai. Dispõem de sistema de visualização e filmagem por câmeras, 
instaladas em pontos estratégicos da propriedade e o sistema de controle de 
entrada e saída de alunos, através de catracas e cartões magnéticos.  
Cada Portaria tem um funcionamento próprio, detalhadas nos itens a seguir.  

 
Portaria principal (Rua José Higino): aberta das 7h às 18h30min. Obs.: 
Funcionamento 24 horas por dia. 
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Portaria auxiliar (Praça Barão de Corumbá): aberta das 7h às 8h15min; das 
11h30min às 14h; das 17h20min às 18h30min.   

 
i) PRIMEIROS SOCORROS – Os Segmentos possuem material necessário para 

curativos em caso de atendimento emergencial não grave, por um funcionário 
treinado em primeiros socorros. Em cumprimento ao Decreto 50.387 do 
Conselho Regional de Enfermagem - COREN (fonte: urmes.com.br), nenhum 
funcionário está autorizado a ministrar medicação aos alunos, salvo-
conduto mediante apresentação de prescrição médica. 
 

j) PARQUE AQUÁTICO – Em seu parque aquático, o Colégio dispõe de três 
piscinas: uma semiolímpica e duas menores e mais rasas para as crianças ao 
lado do Edifício Ray (do refeitório), além de uma exclusiva para alunos do SEO 
e Educação Infantil, localizada no espaço do SEO. As piscinas são utilizadas 
geralmente em atividades pedagógicas gerais, em aulas de educação física e 
competições dos alunos. São mantidas limpas e sua água é conservada dentro 
dos padrões de qualidade exigidos. As turmas que utilizam as piscinas são 
assistidas por um profissional certificado pelo GMAR/CBMERJ (Grupamento 
Marítimo do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro).  
 

k) ÁREAS ESPORTIVAS. Para as aulas de Educação Física e atividades lúdicas 
dos alunos em horários de escolaridade, o Colégio dispõe de: três campos de 
grama sintética; um Ginásio poliesportivo coberto; uma quadra poliesportiva 
coberta, uma sala de Lutas e uma quadra de areia, específica para prática de 
vôlei. 

 
l) CENTRO DE ESPORTES – O Colégio, mediante interesse dos alunos, e 

autorizados por seus responsáveis por contrato específico, dissociado da 
escolaridade, tem oferecido a modalidade de Ginástica Rítmica para meninas 
e, futuramente, natação para meninos e meninas, bem como outras 
modalidades esportivas.  
 

m) OUTROS SERVIÇOS E ESPAÇOS – O Colégio ainda disponibiliza para seus 
alunos de confortáveis e equipadas salas de aula nos prédios Love e Judson, 
salas de expressão artística, educação física, festas, salas English Room, 
parquinhos, auditório com cerca de 300 lugares (Love), conjunto de vestiários 
(no Parque Aquático e Túnel), bicicletário e refeitório (no Edifício Ray).  
 

  
6.2 Serviços Terceirizados  

 
a) ESTACIONAMENTO BOXPARK – São oferecidas áreas de estacionamento 

aos funcionários e aos responsáveis de alunos. Os responsáveis dispõem de 
até quarenta minutos gratuitos de utilização, nos horários de entrada e 
saída dos filhos aos prédios de aula, na escolaridade dos dois turnos.  
Em caso de reuniões e atendimentos agendados pelo Colégio, os responsáveis 
estarão isentos de pagamento no estacionamento, bastando solicitar no local 
de atendimento o carimbo da liberação. Reafirmamos que o estacionamento é 
arrendado à BOXPARK, ou seja, não é administrado pelo Colégio.  
Nos demais eventos escolares, aulas extras e atendimentos solicitados pelos 
responsáveis, será cobrada taxa de estacionamento, conforme tabela em vigor. 
Não é permitida a permanência por um período não comprovado nem para 
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pernoite. Para os pais que vêm conhecer a escola o estacionamento será 
uma cortesia.  
 

b) SEGURO – Desde o início do ano letivo, o Colégio disponibiliza um programa 
de Seguro Escolar que cobre o atendimento médico hospitalar em caso de 
acidentes dentro e fora da escola para alunos e funcionários.  
 

c) REPROGRAFIA – Localizada no Túnel, presta serviço de fotocópias ao 
Colégio e aos alunos. Reproduz exercícios, provas, testes e formulários 
utilizados no dia a dia da escola.  

 
d) CANTINAS – Temos duas cantinas para atendimento prioritariamente aos 

nossos alunos. Localizam-se nas áreas de convivência escolar, no pátio do 1º 
Segmento e no pátio 2º Segmento. Por tratar-se de espaço prioritário dos 
alunos, solicitamos a não permanência de responsáveis nestes locais, 
principalmente, nos horários da escolaridade. 
 

e) CAMPOS E QUADRAS – O tempo inativo dos campos e Ginásio (horários em 
que não são utilizados pelo Colégio) é alugado pela empresa CELTA. A quadra 
coberta e a de areia são utilizadas pela EVB - Escola de Vôlei Bernardinho e, 
outras parcerias. Todos estes parceiros também têm a responsabilidade de 
zelar pela manutenção e utilização desses espaços.  
 

f) RESTAURANTE – O restaurante terceirizado pelo Colégio oferece refeições 
aos alunos e pais a um preço diferenciado. O cardápio diário é orientado e 
supervisionado por nutricionista. 

 
Obs.: Qualquer reclamação ou sugestão sobre os serviços acima mencionados deve ser 
encaminhada primeiramente aos mesmos, não havendo resposta satisfatória, os 
contratantes devem dirigir-se à Direção através de formulário próprio de requerimento, 
disponível na Secretaria Geral, para as providências necessárias ou pelos telefones e e-
mails dos setores do Colégio.  
 
7. ACESSO E PERMANÊNCIA ÀS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO 
 
7.1 Do Aluno  

 
Ao entrar e sair do Colégio, o aluno deve estar SEMPRE uniformizado e 

identificar-se em uma das Portarias através do registro na catraca. 
 
a) Os alunos da EI e EF 1 (1º ao 5º ano), nos horários de entrada e saída, 

deverão estar acompanhados de seus responsáveis, munidos da carteirinha 
escolar. Os responsáveis podem entrar com o aluno pela Portaria Principal 
(José Higino) ou Auxiliar (Barão de Corumbá) nos horários preestabelecidos. 
  

Os responsáveis devem buscar pontualmente os alunos da EI ou EF 1 - Turmas 

Regulares, às 11h50min (turno da manhã) e às 17h50min (turno da tarde), das turmas 

English Plus, às 12h30min (turno da manhã) e às 18h10min (turno da tarde). A partir 

destes horários, os alunos serão encaminhados para uma sala específica de espera, 

podendo aguardar por mais dez minutos. Após este prazo o aluno será encaminhado ao 

SEO, gerando cobrança de valor por este serviço.  
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a) Os alunos do EF 2 e do EM deverão entrar e sair desacompanhados. A entrada 

do aluno no Segmento só será permitida, dentro do horário estabelecido, 
conforme o quadro de horários de aulas e/ou atividades diárias.  

 
b) A partir do horário de saída do turno, os alunos de todos os segmentos 

deverão deixar as dependências do Colégio em até quinze minutos.  
 
c) Os alunos poderão ser convocados para atividades pedagógicas no 

contraturno e  aos sábados. 
 
d) Quando o aluno participar de qualquer atividade extraclasse no contraturno da 

escolaridade estará sujeito às orientações supracitadas. Por exemplo: 
Dependência; Formação Estendida Batista: PSI, Monitoria e outros cursos; 
Ginástica Rítmica, equipes desportivas, Segunda Chamada ou Avaliações de 
Recuperação Paralela. 

 
Obs.: Com exceção dos casos acima, todas as vezes que o aluno necessitar permanecer 
no Colégio, após seu turno, deverá portar uma solicitação por escrito de seu responsável 
e apresentá-la à Coordenação para devida autorização. Esta solicitação deverá ser 
realmente excepcional e não recorrente. 
 
7.2 De Pais e/ou Responsáveis 
 

a) Os responsáveis que necessitarem de atendimento na Secretaria Geral, 
Tesouraria, Administração, Direção Geral, Direção Pedagógica ou Administrativa, 
deve comparecer à Casa Administrativa Prof. Erotildes Malta Nascimento, na 
alameda, um pouco acima dos estacionamentos. Horário de funcionamento: das 
7h30min às 17h30min. 

b) Nos horários de entrada e saída dos alunos, com até dez minutos de tolerância, os 
responsáveis poderão circular pelos pátios do Colégio. Antes ou após esses 
horários, os que necessitem ir a um dos Segmentos ou setores da escola, deverão 
dirigir-se a uma das Portarias, onde serão identificados e encaminhados para os 
devidos locais. 

c) Não é permitida a permanência nas dependências do Colégio (pátios, áreas de 
convivência e circulação de alunos), salvo nos horários agendados ou a convite da 
Direção ou Equipe Técnica, sempre para um determinado fim.  

d) No acesso aos setores da escola, não é permitida a abordagem de quaisquer 
alunos – direta ou indiretamente, verbalmente ou com fotos e/ou filmagem – sem a 
expressa autorização dos responsáveis pelos mesmos e/ou da Direção.   

   
8. ENTRADA E SAÍDA DOS TURNOS 
  
 Um ambiente tranquilo de aprendizagem, instalações adequadas, professores 
pontualmente nas salas são compromissos do CBS.  

 
Entrada 

I. 1º Segmento - às 7h20min (manhã) e 13h (tarde). 

• Educação Infantil: Mini Maternal ao Pré-Escolar 1 - o acesso às salas de aula 
será feito a partir das 7h20min, no turno da manhã e 13h, no turno da tarde, ao 
primeiro sinal sonoro.  
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• Fundamental 1 e Pré-Escolar 2 - as turmas formarão filas às 7h15min, no 
turno da manhã e 12h55min, no turno da tarde, ao primeiro sinal sonoro. O 
acesso às salas de aula será feito às 7h20min e às 13h, após o segundo sinal 
sonoro. 

 
II. 2º Segmento - às 7h30min (manhã) e 14h10min (tarde). 

• Fundamental 2 e Ensino Médio - O acesso às salas de aula será feito a partir 
das 7h25min, ao primeiro sinal sonoro. Nosso interesse é que todos já estejam 
acomodados para o início das aulas, pontualmente às 7h30min. 

• Turma Integral - entrada no turno da tarde: às 14h10min. 
 
Saída 
I. EI e EF 1: 
 Turmas Regulares - 11h50min (manhã) e 17h30min (tarde)  

 Turmas English Plus - 12h30min (manhã) e 18h10min (tarde) 

II. EF 2:  
Turmas Regulares - 12h10min (manhã) 

 Turmas English Plus - 13h10min (manhã) 

III. EM:  
Turmas Regulares – 13h/13h50min (manhã) 

 Turma Integral - 13h (para almoço) e 16h40min (saída final). 

 

 8.1. Quanto aos atrasos 
 

a) É responsabilidade do aluno e da família a chegada ao Colégio rigorosamente 
nos horários estabelecidos e divulgados no item anterior.  

b) No EF 2 e EM, há uma tolerância de cinco minutos após o segundo sinal, a 
partir daí o aluno é considerado atrasado, devendo dirigir-se ao Espaço 
Pedagógico do 2º Segmento para aguardar o sinal do segundo tempo de aula.  

c) No EF 1, a tolerância é de dez minutos, por ser executada a forma de todas as 
turmas na entrada dos turnos. 

d) O ingresso de alunos atrasados se dará, conforme cada Segmento da seguinte 
maneira: 

  

• EI – mediante autorização da Coordenação. 

• EF 1 – o aluno atrasado entrará somente no início do segundo tempo, 
isto é, às 8h10min (manhã) e 13h40min (tarde).  

• EF 2 e EM – O aluno atrasado entrará somente no início do segundo 
tempo, às 8h20min (manhã) e às 15h (tarde).  

 
Obs.: Não será permitida a entrada após o segundo tempo, salvo exceções 
comunicadas previamente pela família e avaliadas pela Coordenação. 

 
8.2 Sanções Por Atrasos  
 

a) No primeiro atraso:  
 EF 1: os responsáveis serão comunicados por escrito.  
 EF 2 e EM: o aluno assinará seu atraso em local próprio, supervisionado pelo 

Auxiliar de Disciplina. 
 
b) No segundo atraso:  
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EF 1: os responsáveis serão comunicados por escrito. 
EF 2 e EM: o aluno assinará seu atraso em local próprio, supervisionado pelo 
Auxiliar de Disciplina e os responsáveis serão comunicados. 

 
c) No terceiro atraso: 

EF 1: os responsáveis serão contatados pela Equipe Técnico-Pedagógica. 
EF 2 e EM: o aluno assistirá às aulas do dia, a partir do segundo tempo. Após o 
terceiro atraso consecutivo, os pais e/ou responsáveis serão comunicados e 
convocados para atendimento com a Equipe Técnico-Pedagógica, caso essa 
situação seja recorrente. 

 
Obs.: Os comunicados enviados aos responsáveis devem ser assinados pelos mesmos e 
entregues pelo aluno, no dia seguinte, ao Auxiliar de Disciplina e/ou Professores.  Estes 
procedimentos contribuem para o bom andamento dos Segmentos, para manter a 
disciplina, a organização e para melhor aproveitamento dos estudos de todos os alunos. 
 
8.3. Quanto À Frequência Às Aulas 
 
É de responsabilidade da família a frequência do aluno às aulas diárias e atividades 
escolares. Em caso de doença ou quaisquer motivos que impeçam o comparecimento do 
aluno à escola, estes devem ser comunicados pelos responsáveis à Coordenação do 
Segmento, a fim de justificar essas faltas.  
No que diz respeito à doença infectocontagiosa, acidente, luto familiar ou outro motivo 
grave a comunicação deve ser imediata ao acontecimento, para que as devidas 
providências sejam tomadas por parte do Colégio.  
 
 
9.      IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 
         Todos os alunos receberão uma via da carteirinha escolar. No caso da EI, os 
responsáveis é que receberão a mesma. O ingresso de todos se dará por uma das 
Portarias com o registro na catraca, por meio de: 

  

• EI – Carteirinhas escolares portadas exclusivamente pelos responsáveis. 

• EF 1 – Carteirinha/biometria para alunos e outra para o responsável. 

• EF 2 e EM – Carteirinha/biometria. 
 
a) Em caso de dificuldades reincidentes com a identificação pela carteirinha, o 

aluno será orientado a solicitar uma segunda via da mesma para o acesso ao 
Colégio.  

b) Para solicitar a 2ª via da carteirinha escolar, ou para uma carteirinha extra para 
os responsáveis da EI e EF 1, um requerimento deverá ser preenchido na 
Secretaria Geral, e efetuado o pagamento da taxa devida.  

 
10. UNIFORME DIÁRIO  

 Para ingressar e permanecer no Colégio, em todo o tempo, o aluno deve estar 
devidamente uniformizado. O vestuário estará sempre de acordo com os critérios 
estabelecidos: 

a) Para a EI, blusa branca com short/short-saia ou calça vermelha; 
b) Para o EF 1, blusa amarela com short-saia/bermuda ou calça do Colégio, 

bermuda ou calça jeans escura, não rasgada; 
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c) Para o EF 2, blusa branca e calça jeans ou bermuda azul escuro, não 
desbotada nem rasgada; 

d) Para o EM blusa azul marinho e calça jeans ou bermuda azul escuro, não 
desbotada nem rasgada;  

e) Todos devem usar tênis liso branco ou preto e meias brancas. A Educação 
Infantil também poderá utilizar o tênis vermelho; 

f) Em todos os Segmentos, os casacos devem ser os adotados pelo Colégio, 
abertos ou fechados, com o símbolo da escola. 

 
Obs. Os alunos que não estiverem uniformizados, conforme a descrição acima, estarão 
sujeitos à advertência e, em caso de persistirem, poderão até mesmo ser suspensos por 
uso inadequado do uniforme. 

 
11. EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

a) No EF 2 e EM o aluno só poderá participar da aula de Educação Física com o 
uniforme completo. Não é permitido o uso do mesmo em outras aulas. 

b) Apenas no EF 1, o uso do uniforme de Educação Física nas aulas, é opcional, 
desde que seja usado o uniforme de uso diário, com exceção do jeans, que 
não poderá ser utilizado, seja bermuda ou calça, para a prática das atividades 
de Educação Física. 

c) Os alunos da EI e do EF 1 devem ir e voltar para o Parque Aquático, vestidos 
com maiô ou sunga, touca, roupão do Colégio ou branco e chinelos. 

d) Os alunos do EF 2 e EM devem ir e voltar para o Parque Aquático, vestidos 
com o uniforme diário. Além do maiô ou sunga, será permitido o uso de 
bermuda de lycra preta ou azul marinho nas aulas nas piscinas.  

e) Os alunos com dispensa em Educação Física, devidamente documentada, não 
estão isentos da frequência, somente da prática. Sua avaliação ocorrerá 
através de relatórios e trabalhos. 

f) Só serão dispensados da prática das aulas de Educação Física os alunos com 
problemas de saúde, comprovados mediante atestado médico, bem como os 
atletas profissionais e/ou federados, também munidos de comprovação oficial, 
conforme a Lei nº 10793/93. A presença, porém, é sempre obrigatória, salvo 
por impedimento grave e também comprovado.  

g) A movimentação dos alunos entre o seu Segmento de ensino e o campus 
desportivo será feita com acompanhamento do professor e/ou auxiliar de 
disciplina.  

 
12.     USO DOS ARMÁRIOS 
 

O Colégio fornece um armário para cada aluno do EF 2 e EM e os mantém em 
local acessível. Para tanto, a Coordenação disponibiliza um Termo de Responsabilidade 
que deverá ser assinado pelo aluno e seu responsável antes de iniciar o uso dos mesmos. 

 
a) É da competência do aluno com consentimento de seu responsável:  

• responsabilizar-se por suas chaves;  

• manter o armário organizado e trancado;  

• diariamente, antes do início das aulas, apanhar todo o material a ser 
utilizado nas aulas do dia; 

• esvaziar os armários e devolver a chave ao final de cada ano letivo.  
b) O Colégio não se responsabiliza pelo material guardado no armário.  
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c) Em caso de perda da chave, o aluno solicitará uma segunda via por meio de 
requerimento e pagamento de taxa.  

d) Nenhum alimento perecível poderá ser armazenado no mesmo. 
e) A solicitação do uso e o seu cancelamento deverão ser feitos por escrito à 

Coordenação. 
f) O Colégio se reserva o direito de vistoriar os armários para efeito do 

cumprimento destas normas, em qualquer tempo que julgar cabível. 
 

13.  AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO ESCOLAR 
 
É realizada de modo contínuo e em todos os momentos de aprendizagem do aluno, 

levando em conta o seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social. 
Seu rendimento trimestral será a soma das avaliações realizadas durante o 

trimestre que, do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, variam de 0 (zero) a 100 (cem) e, 
do 6° ano em diante, variam de 0 (zero) a 10 (dez).  
 
13.1 Aprovação ao final do ano letivo 

Será considerado APROVADO o aluno que alcançar Média Anual (MA) igual ou 
acima de 60/ 6,0 (sessenta/ seis), com frequência igual ou superior a 75% das horas 
letivas anuais (de acordo com a legislação vigente). 

 
MA =   1º TRI + 2º TRI + 3º TRI = ou > 60/6,0 

3 
 

13.2 Aprovação Parcial - Por Trimestre 
 
EI: A avaliação da aprendizagem é realizada semestralmente, através dos 

Relatórios de Avaliações Diagnósticas: documentos individuais para registro do 
desenvolvimento do aluno.  O aluno é avaliado quanto a aspectos como socialização, 
hábitos e atitudes, afetividade, desenvolvimento cognitivo e prontidão pedagógica. São 
utilizados como premissas básicas os eixos de trabalhos propostos pelos Referenciais 
Curriculares Nacionais para a EI (RCNEI): Música, Artes Visuais, Movimento, Linguagem 
Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.  

 
Ensino Fundamental e EM: A aprendizagem é avaliada de modo regular e 

periódico, utilizando-se de instrumento denominado TAT. Este consiste em cumprimento 
de tarefas de casa, testes, trabalhos escritos, projetos, pesquisas, atividades individuais, 
em duplas e/ou em grupo, consoante com a proposta pedagógica e sempre sob a 
orientação do professor. O aluno que faltar a um TAT, que seja um teste ou exercício 
aplicado em horário regular de aula, deve comunicar-se imediatamente com o professor 
da disciplina. 

 
A Avaliação Objetiva – AVO – (ou Simulado, na 3ª série do EM) é a outra parte de 

avaliação e consiste em uma prova multidisciplinar com questões objetivas, baseadas no 
conteúdo ministrado até a data da realização do mesmo. Visa familiarizar o aluno com 
esse modo avaliativo, presente em concursos como o ENEM e vestibulares.  

A Avaliação Trimestral – AVT – é realizada através de prova agendada em 
calendário específico, geralmente contendo a maioria dos conteúdos ministrados no 
trimestre, com questões discursivas e objetivas.  

 
A composição da Nota Trimestral será o somatório das avaliações. 
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* Na 3ª série do Ensino Médio a AVO é substituída pelo SIM - Simulado. 

 

 
 

13.3 Postura Do Estudante (Bônus) 
 
A postura do estudante é constante e permanentemente avaliada, por isso, há uma 

pontuação específica do tipo bonificação, conforme abaixo descrita: 

 
 

EF 1 EF2/EM Critérios 

1,0 0,1 ✓ Comprometimento e zelo nas tarefas 
 

✓ Comportamento/disciplina no decorrer das aulas 
 

✓ Relacionamento interpessoal  

1,0 0,1 

1,0 0,1 

3,0 0,3        Total máximo a ser alcançado 

 

Ensino Fundamental 1 

Avaliação Pontuação Descrição 

TAT 
Até 30 (trinta) 
pontos 

São 02 (dois) por disciplina, por instrumentos variados. 
Não possui segunda chamada. 

AVO 
Até 20 (vinte) 
pontos 

Em todas as disciplinas, exceto nas Atividades Complementares: Música, 
Educação Cristã, Educação Física e Inglês (1º e 2º anos). Possui 
segunda chamada. 

AVT 
Até 50 
(cinquenta) 
pontos 

Inclui a parte fundamental do conteúdo do trimestre.  
Possui segunda chamada.  

Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio 

Avaliação Pontuação Descrição 

TAT 
Até 3 (três) 
pontos 

São, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) instrumentos variados, 
sob orientação dos professores.  
Não possui segunda chamada. 

AVO 
Até 2 (dois) 
pontos 

É multidisciplinar. Inclui todas as disciplinas, exceto Educação Física, 
Ética Cristã e Artes. A AVO inclui uma redação, a partir do 6º ano. Possui 
segunda chamada. 

AVT 
Até 5 (cinco) 
pontos 

Conteúdo previamente informado. Pode conter até 100% do conteúdo do 
trimestre.  
Questões discursivas e objetivas. Possui segunda chamada.  

Ensino Médio - 3ª Série 

Avaliação Pontuação Descrição 

TAT 
Até 3 (três) 
pontos 

São, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) instrumentos variados, 
sob orientação dos professores.  
Não possui segunda chamada. 

SIMULADÃO 
Até 2 (dois) 
pontos 

É multidisciplinar. Inclui todas as disciplinas, exceto Educação Física, 
Ética Cristã e Artes. Sempre o primeiro SM inclui redação. Não possui 
segunda chamada. 

SIMULADOS  
Até 5 (cinco) 
pontos 

São compostos por conteúdo recente. Consistem em 8 simulados de 30 
questões, com redação em semanas alternadas. Os 3 (três menores 
resultados serão descartados. Não possui segunda chamada.  
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Esta postura sempre será aferida no Conselho de Classe (COC). Caso o estudante 
apresente o ideal da postura desejada, observados os critérios acima, poderá obter a 
bonificação total ou parcial em todas as disciplinas, desde que haja consenso entre os 
professores. 

O Caderno de Ocorrência das Turmas, de uso e responsabilidade exclusivos dos 
professores, é um instrumento para o acompanhamento dos alunos nas suas turmas, cujo 
conteúdo consta principalmente do comportamento diário dos mesmos durante as aulas, 
auxiliando nas decisões sobre as bonificações no COC. 
 
Obs.: Por se tratar de uma bonificação, o COC decide também sobre alunos que não 
apresentam condições para recebê-la. 

 
A cada trimestre, o Resultado do aproveitamento escolar do aluno poderá ser 

obtido através da seguinte fórmula: 
 

 
TAT + AVO + AVT (+ BÔNUS) = NOTA TRIMESTRAL 

 

 
15.   SEGUNDA CHAMADA DE AVALIAÇÃO 
 

Caso o aluno não compareça a uma ou mais avaliações (AVO/AVT), conforme 
calendário, por impedimento grave e comprovado, deverá apresentar requerimento à 
Secretaria Geral, solicitando segunda chamada. Deve ser solicitada em até 48 horas 
após a realização da avaliação, com o documento comprobatório que justifique o motivo 
da falta.  

As avaliações de segunda chamada obedecerão ao calendário estipulado pela 
escola. Não haverá terceira chamada. 
 
16. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 
 
        Durante o período de aulas, há sempre oportunidade de revisão de conteúdos em 
sala. Esta revisão é realizada pelos próprios professores, a partir da observação dos 
mesmos e/ou a sinalização dos próprios alunos. O aluno só é indicado para a 
Recuperação Paralela quando, apesar das intervenções regulares dos professores em 
aula, o mesmo não demonstra ter apreendido o(s) conteúdo(s) alvo(s) das avaliações e 
obteve média igual ou superior a 60 (sessenta)/6,0 (seis).  
 A regularidade nas observações proporciona uma aprendizagem ativa e contínua, 
em que o aluno é parte fundamental, buscando realizar as tarefas de casa, exercícios de 
fixação, trabalhos de pesquisa e tirando suas dúvidas no momento em que aparecem.  
  
16.1. Recuperação Paralela ao Trimestre  
 
 Após o Conselho de Classe (COC), de cada trimestre, os alunos com nota inferior a 
60 (sessenta)/ 6,0 (seis) em cada disciplina, serão indicados para a Recuperação 
Paralela.   
 

         Os alunos e/ou responsáveis serão comunicados pelos boletins trimestrais e 
deverão acompanhar a Recuperação Paralela, a fim de cumprirem todo o processo e 
alcançarem os resultados esperados. 
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O aluno só poderá fazer a prova de Recuperação Paralela (RP), mediante inscrição 
em formulário próprio assinado pela família, entregue na Coordenação do Segmento. O 
aluno poderá inscrever-se em todas as disciplinas.  

 

• Como parte inicial e integrante da RP, o professor realiza uma correção coletiva 
da AVT em sala e, em seguida, indica novos exercícios de fixação do próprio 
livro didático e de outros meios que julgar relevantes para serem realizados 
pelos alunos.  

• O aluno realiza uma Avaliação de Recuperação Paralela (AVRP), valendo 50/ 
5,0 pontos. Esta acontece em turno oposto ao que o aluno estuda ou em 
sábados, em calendário divulgado pela Coordenação.  

• O aluno que não comparecer à AVRP não terá outra chance de realizá-la, visto 
que não há segunda chamada de AVRP.  

• Em caso de doença infectocontagiosa, ou outro motivo grave, fica a cargo da 
Coordenação a análise da situação e posterior decisão. 

• A Monitoria é um serviço opcional, disponível a partir do 6º ano, para a 
recuperação desses conteúdos, segundo suas regras próprias. (Ver capítulo 
sobre Monitoria). 

 
16.2 Prova Final 
           
 O aluno poderá participar da Prova Final em todas as disciplinas em que não 
tenha alcançado Média Anual 60/ 6,0.  

A Prova Final ocorre logo após o resultado do 3º trimestre e deve ser presencial. 
Esta avaliação tem o valor de 100/10 pontos e incluirá os conteúdos básicos (pré-
requisitos para série seguinte), correspondentes aos três trimestres letivos. Nela, os 
alunos devem obter média igual ou superior a 50/ 5,0 para serem aprovados. 

 

17. DEPENDÊNCIA (PROGRESSÃO PARCIAL) 
  

O aluno pode ser promovido para a série seguinte, mesmo estando em 
dependência de aprovação em, no máximo, dois componentes curriculares no EF 2 e três 
no EM. É admitida somente a partir do 6º ano e terá duração de, no máximo, um ano 
letivo. 

a) É monitorada e concluída desde que o aluno comprove a aprovação na(s) 

disciplina(s) cursada(s), mediante a aplicação das avaliações pertinentes. 

b) Possui um processo de avaliação próprio. Ao término de três períodos, o aluno 

deve alcançar a média igual ou maior que 6,0 (seis) pontos para ser 

considerado Aprovado. 

c) A aferição da frequência terá por base 75% do total de dias da Dependência. 
d) Não existe Recuperação Paralela, somente Prova Final, para os alunos que não 

alcançarem a média anual de 6,0 (seis) pontos ao longo dos três períodos 
cursados.  

e) As aulas e avaliações são ministradas por monitores, orientadas e 
supervisionadas pelos professores das disciplinas e Equipe Técnica. 

f) Em caso da não aprovação em uma ou mais disciplinas da Progressão Parcial, 
o aluno terá a oportunidade de cursá-la no próximo ano letivo, desde que não 
acumule mais do que o máximo permitido para o seu segmento de ensino.  

g) Não será permitido cursar mais de duas vezes a mesma disciplina do mesmo 
ano/série neste regime.  
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18. MONITORIA (EF e EM) 
  

Tem como objetivo oportunizar a revisão e a reelaboração de conteúdos, com o 
auxílio de monitores (estagiários).  

Funciona diariamente em horários agendados no Segmento, sempre no 
contraturno da escolaridade, mediante preenchimento de formulário próprio, assinado por 
um dos responsáveis, e pagamento na Tesouraria. Cada monitoria agendada dá direito ao 
aluno a três encontros de 50 minutos.  
 Os monitores são acadêmicos dos últimos períodos dos cursos afins a cada 
disciplina, selecionados e supervisionados pela Equipe Técnica e professores. 
 
19. FORMAÇÃO ESTENDIDA 
 
 Este é um programa de cursos, workshops, oficinas e palestras disponíveis a 
alunos e não alunos, nos horários de contraturno da escolaridade, com o fim de atender 
aos anseios da comunidade estudantil quanto a uma formação ainda mais completa, em 
conformidade com a proposta pedagógica de formação integral do Batista Shepard e com 
as próprias competências da Educação Básica1:  
 

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas 
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.” 
 
 As áreas atendidas pelo programa Formação Estendida são: 
 

1. Oficinas de Redação, Português e Matemática. 

2. Empreendedorismo: cursos, oficinas e workshops para os que desejam 

desenvolver a capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e 

negócios. 

3. Artes e Esportes: cursos para alunos e não alunos, com o objetivo de oportunizar 
o contato com as mais diversas manifestações artísticas como música, pinturas, 
design, animação, cinema, teatro. Grafite, Mangá etc. e de esportes como futebol, 
voleibol, ginástica rítmica, natação, escola circense, etc.  

 
 

                                                                 
1 BNCC do Ensino Médio, p.9. 2018  
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20. REGRAS DE CONVIVÊNCIA 
 
Para que todos desfrutem de seus direitos, existem as regras e consequentes 

limitações, que nos dão condições para usufruir o melhor dos nossos relacionamentos. A 
disciplina, o comportamento e a maneira como tratamos as pessoas e os ambientes 
refletem nossos valores. Se nossos valores são bons, as regras de convivência serão 
facilmente absorvidas. 

Para o alcance da boa convivência, as normas a seguir são facilitadoras:  
 
a) Limpeza e preservação. Todos os ambientes escolares devem sempre ser 

deixados em boas condições de higiene e organização para serem usados por outras 
pessoas. O lixo não deve ser jogado no chão sob nenhuma hipótese. Todos os alunos, 
responsáveis e colaboradores devem colaborar para a preservação e manutenção dos 
prédios, do mobiliário, de todo material escolar e da infraestrutura, além das instalações 
de uso coletivo.  

 
b) Cigarro, bebidas alcoólicas e outras drogas. Não é permitido fumar, beber ou 

usar qualquer outro entorpecente nas dependências do Colégio (Lei Municipal 3621, de 
23 de agosto de 2001 e outras leis). O fumo, o álcool e outras drogas são nocivos a todos. 
A autodisciplina faz parte do exercício para a cidadania. No caso de ingestão ou uso nas 
dependências do Colégio, o fato será comunicado ao Conselho Tutelar e/ou à Polícia, 
para as providências cabíveis.   

 
c) Bullying. O Colégio repudia e combate a prática de bullying e/ou cyberbullying, 

isto é, atos intencionais e repetidos de violência física, verbal, virtual e psicológica, de 
constrangimento ou de intimidação, praticados sobre pessoa ou grupo em desvantagem 
física ou incapaz de se defender, incluindo professores e funcionários. A prática de 
bullying e/ou cyberbullying será comunicada pelo Colégio aos responsáveis. Os casos 
reincidentes serão relatados às autoridades públicas, em especial ao Conselho Tutelar. 
Os alunos ou os grupos praticantes sofrerão as penalidades devidas nas justas 
proporções de idade e gravidade dos atos.  

 
d) Palavrões. O Colégio Batista Shepard, por ser uma instituição educacional e 

cristã, não admite o uso de palavrões em quaisquer de seus ambientes. Aquele que 
insistir sofrerá as medidas disciplinares cabíveis. 

  
e) Posturas inadequadas. O Colégio espera que seus alunos comportem-se nas 

dependências de modo decente, adequado e respeitoso, condizente com o ambiente 
escolar. Sendo assim, não é permitido o namoro, a troca de contatos físicos 
constrangedores (beijo na boca, sentar no colo um do outro etc.) e gestos indecorosos. 

 
21. REGIME DISCIPLINAR 
 

O regime disciplinar do Colégio baseia-se no princípio da autonomia e do bom 
senso. Autonomia significa ter a capacidade de considerar os fatos relevantes para decidir 
qual deve ser o melhor caminho da ação. O bom senso ajuda a discernir o certo e o 
errado, baseado nos valores cristãos que abraçamos.   

Firmamos com os nossos alunos um acordo baseado nesses princípios e 
incentivamos valores, como: respeito, amor, solidariedade, liberdade etc. As regras são 
discutidas e, então, construídas.  

O eventual rompimento das regras combinadas e construídas resulta em medidas 
disciplinares, que são aplicadas considerando os fatos por sua gravidade e o histórico de 
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conduta do aluno, portanto, as medidas serão aplicadas, preferencialmente, na ordem a 
seguir:  

1ª Advertência oral; 

2ª Advertência por escrito, em impresso próprio, com comunicação ao(s) 
responsável(is); 

3ª Advertência por escrito, em impresso próprio, com comunicação ao(s) 
responsável(is); 

4ª Advertência por escrito, em impresso próprio, com suspensão de todas as 
atividades do cotidiano escolar (inclusive SEO, Monitoria, Dependência etc.), por um dia 
a até três dias letivos, no(s) dia(s) seguinte(s) ao evento, conforme a gravidade e 
reincidência do ato; com atendimento aos responsáveis no retorno do aluno à escola; 

5ª Em caso de repetidas suspensões, apesar dos respectivos atendimentos ao aluno e à 
família, não havendo manifesta melhora de comportamento do aluno, o mesmo será 
indicado à assinatura de um Termo de Condicionamento. Este Termo condiciona a 
permanência do aluno no ano letivo vigente ou na renovação da matrícula para o ano 
seguinte, conforme a mudança imediata das atitudes e posturas que o levaram à 
assinatura do mesmo. É assinado pelo aluno (Ensino Fundamental e Médio), responsável 
e Direção, tendo sido solicitado pela Equipe Técnico-Pedagógica e/ou Conselho de 
Classe. 

6ª Solicitação de Transferência. Ao incorrer em falta considerada gravíssima ou em 
não havendo mudança de postura, após assinatura do Termo de Condicionamento, a 
Direção do Colégio, poderá optar pela Solicitação de Transferência, apurados 
devidamente os fatos e ouvido o parecer do Conselho de Classe e/ou da Equipe Técnico 
Pedagógica.  

Importante: As sanções acima deverão ser aplicadas de acordo com a gravidade da 
ação, porém, as medidas disciplinares mais graves, como a suspensão ou assinatura do 
Termo de Condicionamento ou Solicitação de Transferência poderão ser aplicadas 
imediatamente à ocorrência.  

 
 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

a) Sair desacompanhado. Os alunos da EI ao 5º ano somente sairão do Colégio 
acompanhados pelos pais ou responsáveis. A partir do 6º ano, após o término do horário 
de aula, os alunos sairão desacompanhados de seus responsáveis, salvo exceções.  

 
b) Sair antes do fim da aula. Somente em casos de extrema necessidade, o aluno 

que necessitar ausentar-se durante o horário regular de aulas, deverá trazer uma 
solicitação, por escrito, do seu responsável para este fim. Somente será liberado após a 
confirmação e autorização da Coordenação do Segmento. 

 
c) Após o horário de aula. A permanência do aluno no pátio está autorizada 

somente durante o horário do recreio e durante 15 minutos antes da entrada e após o 
horário de saída, em ambos os turnos. 

 
d) Acidentes e Doenças. Se o aluno sentir-se mal deve comunicar imediatamente 

ao professor ou diretamente à Coordenação para o devido atendimento e contato com os 
responsáveis. Em caso de acidentes, concomitante à comunicação aos responsáveis, o 
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Colégio providenciará o atendimento emergencial pelo Seguro de Acidentes Pessoais, 
contratado pelo Colégio (maiores informações no item i, cap.6.1 deste Manual).  

 
e) Eletros e eletrônicos. Não é permitido o uso de celulares e outros aparelhos 

eletrônicos portáteis em sala de aula, sob pena de serem retidos (Lei Municipal nº 4.734, 
de 04 de janeiro de 2008) e devolvidos somente ao fim das atividades escolares do dia. 
Recomenda-se não trazer equipamentos eletrônicos de valores muito altos para a 
escola. Em caso de estar de posse dos mesmos, os alunos devem conservar seus 
aparelhos bem guardados e sob sua vigilância constante.  

Obs. Em qualquer atividade pedagógica onde o devido aparelho será utilizado, a 
Coordenação, através de seus professores ou auxiliares, se responsabilizará em avisar 
aos alunos com uma antecedência mínima de 24 horas.  

 
f) Cartazes e murais. A exposição de cartazes e murais deve ser feita nos 

quadros apropriados, indicados pela Coordenação do Segmento e somente mediante sua 
autorização. Os murais devem ser preservados e o material exposto não deve ser 
danificado.  

 
g) Material do aluno. O material do aluno é de sua inteira responsabilidade, bem 

como seus pertences pessoais. O mesmo deve ter e portar diariamente todo o material 
escolar solicitado pelo Colégio devidamente identificado. A utilização dos livros didáticos, 
bem como de todo o material individual não é opcional, é dever de todos os estudantes. 
Todos devem evitar trazer desnecessariamente objetos de valor ou quaisquer outros que 
não atendam a fins pedagógicos, e devem manter seu material organizado em sua 
carteira, mochila e/ou armário.  

 
h) Horário de aulas. No início de cada ano, o aluno recebe o horário 

correspondente à sua turma. Este está sujeito à alteração durante o ano letivo, sempre 
objetivando atender melhor as necessidades das turmas em geral e da própria escola.  

 
i) Calendário de Avaliação. As avaliações (AVO, AVT, Simulados, AVRP e Prova 

Final) acontecerão periodicamente, conforme calendário divulgado ao aluno, no início de 
cada trimestre. As avaliações poderão acontecer em qualquer um dos tempos de aula ou 
aos sábados, a critério da escola. 

 
j) “Cola”. Caso ocorra, o aluno que fizer uso desse recurso ilícito terá sua 

avaliação interrompida, receberá nota 0 (zero), e os responsáveis serão comunicados. 
 
k) Entrada e saída da sala de aula. Qualquer movimentação de entrada e saída 

em sala de aula só será feita mediante a autorização do professor, não sendo permitida a 
saída dos alunos de sala durante a troca de professor. 
 
 

II. COMPORTAMENTO ESPERADO DOS ALUNOS 
 

a) Saber respeitar seus colegas, professores e demais funcionários, em sua 
dignidade pessoal e em seus direitos. 

b) Ter a posse e sob seu cuidado seus objetos pessoais, atendendo às normas de 
uso, sempre mantendo seu material em perfeitas condições de utilização e higiene. 

c) Utilizar todos os serviços e dependências do Colégio sempre uniformizado, 
atendendo às normas de uso do uniforme. 



21 

21 

 

d) Sempre de maneira educada, debater, expor ideias, experiências e resultados 
de pesquisas, aprofundando, enriquecendo e construindo ou reelaborando coletivamente 
conceitos e conhecimentos. 

e) Fortalecer sua autonomia e, ao mesmo tempo, o comprometimento com o 
trabalho e a responsabilidade compartilhada com os colegas e professores.  

f) Aprender a interpretar conceitos, assuntos e informações, utilizando o conteúdo 
próprio de diferentes áreas de conhecimento ou disciplinas, evitando apenas reproduzir.  

g) Formar uma visão global da realidade, segundo os múltiplos elementos que nela 
se interrelacionam, com humildade e desejo de aprender sempre. 

h) Promover sua autoavaliação, participando com seu professor da discussão dos 
critérios, durante o processo de ensino e de aprendizagem.  

i) Cooperar com o desenvolvimento social, adotando comportamento ético, dentro 
e fora do Colégio, de acordo com os valores éticos e morais defendidos pela instituição.  

j) Colaborar e participar dos eventos escolares, tais como: Sábados Alegres, 
Visitas Técnicas, Mostra de Ciências Integradas, Feira de Tradições Culturais, Jogos 
Estudantis e outros, valorizando com sua participação as comemorações ou atividades 
concernentes ao Projeto Pedagógico do Colégio.  

 
III. COMPETÊNCIAS DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEL 

 
À família, como elemento de fundamental importância na formação de valores, 

através das interações entre seus membros, compete:  

a) Cooperar para que os filhos sejam pessoas responsáveis e que contribuam para a 
boa convivência, tanto na escola como na sociedade. 

b) Participar da vida escolar de seu filho, conhecendo e apoiando o projeto 
pedagógico do Colégio, acompanhando e orientando-o no desenvolvimento escolar 
através da participação das reuniões e agendamentos, da leitura diária das agendas (EI e 
EF 1), informes e comunicados via telefone e/ou internet. 

c) Trabalhar suas próprias emoções e de seus filhos, a fim de formar pessoas 
"emocionalmente equilibradas", com boa autoestima e que contribuam com o bem estar 
das relações interpessoais. 

d) Ao perceber – responsável ou escola – variações significativas ou recorrentes de 
comportamento, buscar o apoio necessário dos especialistas competentes. 

e) Evitar comentários deselegantes a respeito dos profissionais da escola, 
principalmente na frente dos filhos, para que os mesmos não percam o respeito para com 
a instituição e se comportem inadequadamente. As críticas ou questionamentos ao 
Colégio devem ser feitos através dos canais adequados. 

f) Evitar questionar a atitude disciplinar tomada pelo Colégio sobre seu filho, sem 
antes ouvir com atenção o ponto de vista da escola. O Colégio sempre deseja o bem dos 
alunos, ainda que tenha que agir disciplinarmente com firmeza. É preciso contar com a 
parceria da família nesta caminhada da formação do caráter e da cidadania dos alunos.   

g) Apoiar e ajudar os filhos quando os ânimos se exaltam, quando se mostram 
tristes, irritados, com medo ou em situações difíceis.  

h) Estar presente nos momentos importantes da vida escolar dos filhos.  

i) Possibilitar de forma participativa, o cumprimento de regras já estabelecidas, 
apresentando inclusive comportamentos autodisciplinadores.  
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j) Saber impor limites com amor, considerando a aceitação, obediência e 
responsabilidade que advêm da ligação que o filho sente em sua família. 

k) Determinar padrões familiares, deixando claro que o bom comportamento é 
sempre o esperado e almejado. 

l) Cooperar com o processo de ensino e aprendizagem de seu filho, estimulando a 
reflexão sobre os resultados alcançados ou a alcançar.  

m)  Incentivar seus filhos, para que possam fazer com sabedoria suas próprias 
escolhas e usufruir de suas conquistas valorizando sempre o dom da vida.  
 
IV. PORTAL EDUCACIONAL UTILIZADO PELO COLÉGIO 

 
Instruções de acesso 

• Acesse www.batista.br  

• Clique em HOME 

• Clique em PORTAL DO ALUNO 

• No campo USUÁRIO:  
o SENDO O RESPONSÁVEL: preencha com o nº do CPF (onze dígitos). 
o SENDO O ALUNO: preencha o nº da matrícula (oito dígitos). 

• No campo SENHA preencha a data de nascimento de quem estiver 
acessando, na forma inversa, com 8 (oito) dígitos. 
Exemplo: 21/05/1998. Na forma inversa: 19980521. 

• Ao fazer o primeiro acesso, será necessário alterar a senha. Aconselhamos 
que seja colocada uma senha de fácil recordação. 

 
Boletim virtual  

• O boletim do aluno é disponibilizado para visualização após o término de 
cada trimestre.  

 
Boleto - 2ª via (apenas o login do responsável financeiro) 
 
Informações gerais 

• O número da matrícula pode ser encontrado na carteirinha ou no boleto 
bancário. 

• Caso o usuário já tenha acessado o Portal anteriormente, a senha será a 
última a ser vinculada. 

• Caso esqueça sua senha, entre em contato conosco através do e-mail 
secretaria@batista.br ou telefone 2105-0557. A senha voltará a ser a data 
de nascimento do usuário, na forma inversa, conforme o exemplo acima. 

• De preferência, utilize os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox. 
Recomendamos NÃO acessar pelo Internet Explorer. 

 
4. CONTATOS 
 

 
 
 
 
 

http://www.batista.br/
mailto:secretaria@batista.br


23 

23 

 

 
 

1º Segmento 
Educação Infantil e Fundamental 1 

Setor Ramal E-mail 

Coordenação Geral 

558 

coordenacao.ei@batista.br 
coordenacao.f1@batista.br  

Orientação Educacional 
oe.ei@batista.br 
oe.f1@batista.br  

Supervisão Pedagógica 
sp.ei@batista.br 
sp.f1@batista.br  

Assistente de Coordenação 
educacaoinfantil@batista.br 
ensinofundamental1@batista.br 

Recepção  572   

2º Segmento 
 Ensino Fundamental 2 e Médio 

Setor Ramal E-mail 

Coordenação Geral 
  

569/ 
587  

  

coordenacao.f2@batista.br 
coordenacao.em@batista.br  

Orientação Educacional 
oe.f2@batista.br 
oe.em@batista.br  

Supervisão Pedagógica 
sp.f2@batista.br 
sp.em@batista.br  

Assistente de Coordenação (EF2) 569 ensinofundamental2@batista.br  

Assistente de Coordenação (EM) 587 ensinomedio@batista.br  

Espaço Pedagógico do 2º Segmento 564   

Serviço Extensivo Opcional (SEO) 
Setor Ramal E-mail 

Recepção  578 seo@batista.br  

Supervisão Geral 556 
seo.ei@batista.br 
seo.f1@batista.br  

Outros Setores 
Setor Ramal E-mail 

Cantina 591   

Capelania 553 capelania@batista.br  

Direção 583 secretaria.direcao@batista.br 

Portaria 575  portaria@batista.br 

Secretaria 552 secretaria@batista.br  

Tesouraria 562 tesouraria@batista.br  
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