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APRESENTAÇÃO 

 
 
De modo a facilitar o entendimento da vida acadêmica e a participação de todos 
os envolvidos no processo educacional, o Colégio Esquema Único apresenta este 
manual que descreve e orienta de maneira simples e objetiva, os procedimentos 
acadêmicos e administrativos a serem adotados no desenvolvimento das 
atividades escolares nesta respeitosa instituição. 
 
Nosso objetivo é auxiliá-lo com um resumo das principais informações, diretrizes 
e procedimentos, além de reforçar o diálogo já existente com a coordenação e 
direção. 
 
Leia-o atentamente em sua totalidade, não julgando a relevância de um item 
apenas pelo título. 
 
Agradecemos a confiança depositada no Colégio Esquema Único. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Colégio Esquema Único 
Unidade Bauru 
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1 ESTRUTURA ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA 

 
Mantenedores 
Profa. Dra. Rogéria Duarte 
Prof. Me. Fernando Duarte 
 
Diretora 
Profa. Esp. Thais Bizerra de Alencar Kafadar (talencar@eei.com.br) 
 
Coordenação 
Prof. Me. Peterson de Santis Silva (pssilva@eei.com.br) 
Profa. Andressa Bevenutti (abevenutti@eei.com.br) 
 
Secretaria 
Aline Arruda (aarruda@eei.com.br) 
 
Administrativo e Financeiro 
Fernando Henrique Rodrigues de Campos (fhcampos@eei.com.br) 
Nathalia Maria Sanches (nsanches@eei.com.br) 
 
Recepção e Atendimento 
(atendimento@eei.com.br) 
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2 HORÁRIO DAS AULAS E FREQUÊNCIA 

 
2.1 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
 
As aulas das turmas do 6º, 7º, 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental Anos Finais 
iniciam às 7:10h e terminam às 12:40h. No período da tarde acontecem as 
atividades complementares conforme estipuladas e divulgadas pela direção e 
coordenação. 
 
2.2 ENSINO MÉDIO 
 
As aulas das turmas da 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio iniciam às 7:10h e 
terminam às 12:40h. No período da tarde acontecem as aulas e atividades 
complementares conforme estipuladas e divulgadas pela direção e coordenação. 
 
2.3 CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR 
 
As aulas Cursinho Pré-Vestibular iniciam às 7:10h e terminam às 13:10h. No 
período da tarde ocorrem as aulas e atividades complementares conforme 
estipuladas e divulgadas pela direção e coordenação. 
 
2.4 ATRASO NO HORÁRIO DE ENTRADA 
 
Diariamente será observada uma tolerância de 10 (dez) minutos a contar do 
horário de início da primeira aula para que o aluno que chegue atrasado entre 
diretamente em sala de aula. Após esta tolerância, a entrada do aluno em sala 
de aula será permitida apenas mediante autorização expressa da coordenação 
ou direção, devendo do contrário o aluno permanecer nas dependência da 
escola e aguardar o início da aula subsequente, procedimentos estes que estão 
em consonância com o Art. 45, inciso XIV do Regimento Escolar do Colégio 
Esquema Único homologado na Diretoria Regional de Ensino. 
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2.5 SAÍDAS ANTECIPADAS 
 
A saída antecipada das aulas só ocorrerá quando houver solicitação da família, 
mediante pedido expresso e formalizada por escrito, ou em casos excepcionais 
mediante a autorização da coordenação ou direção. 
 
O responsável legal ou pessoa autorizada que vier buscar o aluno dispensado 
antecipadamente deverá, obrigatoriamente, assinar a ata de saída antecipada 
junto à recepção/atendimento do Colégio Esquema Único. Este registro tem por 
objetivo manter um efetivo controle das saída antecipadas autorizadas. 
 
2.6 FREQUÊNCIA 
 
De acordo com a lei n° 9.394, é obrigatória para os alunos a frequência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas de cada um dos 
componentes curriculares. 
 
O controle de frequência será feito em cada componente curricular, sendo 
exigido, para fins de promoção, o percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por 
cento) de frequência sobre a carga horária de cada componente curricular. 
 
Cabe ao aluno e ao responsável legal controlar a suas faltas. 
 
2.7 EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
As aulas de Educação Física, com foco na prática de atividades esportivas, são de 
frequência obrigatória. 
 
Caso o aluno não possa participar dessas atividades, deverá apresentar, na 
secretaria, o atestado médico de dispensa para as atividades físicas, porém não 
fica dispensado das atividades avaliativas determinadas pelo professor e pelo 
Colégio. 
 
O aluno deve ficar atento à obrigatoriedade de 75% de presença. 
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3 UNIFORME 

 
3.1 ESPECIFICAÇÃO DO UNIFORME 
 
A adoção do uniforme tem como objetivo democratizar o ambiente escolar, 
conferindo-lhe um caráter acadêmico. O uniforme escolar definido pelo Colégio 
Esquema Único é composto por uma camiseta padrão, com duas opções de 
formato conforme as figuras 1 e 2. 
 

Figura 1 – Camiseta Raglan 

 
Fonte: Colégio Esquema Único 
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Figura 2 – Baby Look 

 
Fonte: Colégio Esquema Único 

 
Somente será considerado item do uniforme aquele que se encontrar em bom 
estado de conservação, sem modificações de suas características originais, e 
adquirido conforme o padrão estabelecido pelo Colégio junto aos fornecedores 
credenciados, informados pela equipe de secretaria e atendimento. 
 
3.2 USO DO UNIFORME 
 
O uniforme escolar deverá ser utilizado em todas as atividades desenvolvidas 
dentro das dependências do Colégio Esquema Único, sejam elas programadas 
pelo colégio ou não, em qualquer dia da semana ou período do dia. Essas 
atividades incluem: aulas de educação física, provas e simulados, plantões de 
dúvidas, monitorias, aulas especiais, eventos internos, etc. 
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O uniforme escolar também é obrigatório em excursões e eventos externos 
promovidos pelo colégio, sendo dispensado o uso apenas por comunicado 
expresso da coordenação ou direção. 
 
Durante os dias mais frios, em que sejam necessários agasalhos específicos, o 
aluno deverá utilizar sob este o uniforme normalmente. 
 
A partir do dia 01 de março do corrente ano letivo, somente será permitida a 
entrada do aluno no Colégio Esquema Único se estiver devidamente 
uniformizado. Os alunos matriculados após esta data terão o prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data da sua matrícula, para providenciar o uniforme escolar.  
 
Sabemos que acontecem imprevistos. Portanto, recomendamos que os pais 
mantenham um número suficiente de peças de uniforme, pois o aluno que não 
estiver devidamente uniformizado, conforme definido nos itens anteriores, será 
advertido pelo inspetor de alunos, coordenação ou direção e, em caso de 
reincidência, impedido de frequentar suas atividades no Colégio Esquema Único, 
conforme disposto no Art. 45, inciso XI do Regimento Escolar do Colégio 
Esquema Único homologado na Diretoria Regional de Ensino. Isso se dá por conta 
da impossibilidade de administrar casos extraordinários junto a toda comunidade 
escolar, apesar de entendermos os motivos que levam à falta de uniforme em 
determinado dia. 
 
Os inspetores de alunos são os responsáveis por monitorarem a entrada dos 
alunos no Colégio Esquema Único e, portanto, verificam o uniforme. 
 
Os alunos que não estiverem corretamente uniformizados serão encaminhados 
pelos inspetores de alunos à sala da coordenação ou direção, onde será registrada 
a ocorrência e far-se-á a comunicação aos pais sobre a ocorrência, e em caso de 
reincidência sobre o impedimento da frequência às atividades. Neste último caso, 
o aluno voltará a sua residência ou aguardará no colégio até que os pais tragam o 
uniforme, podendo, então, assistir ao restante das aulas, seguindo as regras de 
entrada em sala. 
 
Essas normas aplicam-se a todos os alunos matriculados no Ensino Fundamental 
Anos Finais e no Ensino Médio. 
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3.3 RECOMENDAÇÕES DE VESTUÁRIO 
 
De acordo com Art. 44, inciso XI do Regimento Escolar do Colégio Esquema Único 
homologado na Diretoria Regional de Ensino, recomenda-se ainda, com relação a 
uniformização dos alunos, que sejam evitadas peças de vestuário que sejam 
muito curtas, justas, decotadas e/ou de tecidos transparentes. Nos casos em que 
o inspetor de alunos, a coordenação ou a direção entenderem que o vestuário não 
esteja adequado ao ambiente escolar, o aluno e/ou o responsável legal serão 
devidamente notificados e orientados pela coordenação ou direção.  
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4 CALENDÁRIOS E GRADE DE HORÁRIO 

 
No início do ano letivo, será entregue pela coordenação o Calendário Escolar, 
contendo a data de início e término do ano letivo, emendas de feriado, férias 
escolares e recesso. 
 
Serão entregues também o Calendário de Provas, contendo a data e o horário de 
todas as provas e simulados do ano letivo, bem como a Grade de Horário das 
aulas, plantões e monitorias. 
 
Todos esses instrumentos estarão disponíveis para download durante todo o 
ano letivo no site institucional do Colégio Esquema Único Bauru, que pode ser 
acesso pelo endereço eletrônico www.esquemaunico.com.br/bauru. 
 
Todas as datas do Calendário Escolar e Calendário de Provas poderão sofrer 
alterações em função de acontecimentos extraordinários. Tais alterações serão 
comunicadas previamente, sempre que possível, e estarão em consonância com 
as exigências dos órgãos de supervisão e fiscalização competentes. 
 
É de responsabilidade do aluno e do seu respectivo responsável legal se manter 
informado a respeito das datas das atividades escolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esquemaunico.com.br/bauru


13 
 

  
 

5 ATITUDES NA ESCOLA E NO PERÍMETRO ESCOLAR 

 
5.1 DEVERES DO ALUNO 
 
De acordo com o Art. 44 do Regimento Escolar do Colégio Esquema Único 
homologado na Diretoria Regional de Ensino, são deveres do aluno: 
 
I. contribuir, em sua esfera de atuação, para o prestígio da escola; 
II. comparecer pontual e assiduamente às aulas e outras atividades escolares, 

justificando eventuais ausências; 
III. colaborar na conservação das dependências, instalações e mobiliário da 

escola, responsabilizando-se pelos prejuízos que causar; 
IV. portar-se convenientemente, de acordo com os padrões normais de bons 

costumes de nossa sociedade, no ambiente escolar e fora dele; 
V. usar de honestidade na execução de provas, trabalhos, exercícios e demais 

instrumentos de avaliação do rendimento escolar;  
VI. tratar colegas, professores e funcionários da escola com civilidade e respeito; 
VII. submeter à aprovação da coordenação pedagógica e da direção a realização 

de atividades de iniciativa pessoal ou de grupos, nas dependências da escola; 
VIII. portar-se de modo a fortalecer o espírito patriótico e a responsabilidade 

democrática; 
IX. acatar a autoridade do diretor da escola, dos membros da equipe técnico-

administrativa, dos professores e de todo o pessoal envolvido no trabalho 
escolar; 

X. respeitar as normas internas da escola e colaborar para que outros as 
respeitem; 

XI. apresentar-se decentemente trajado no recinto escolar; 
XII. portar a identificação escolar quando adotada pela escola e apresentá-la 

quando exigida; 
XIII. justificar as saídas no horário regular, se maiores de idade, e apresentar 

autorização dos responsáveis, se menores de idade; 
XIV. fornecer à escola toda a documentação de que dispõe próprias aos registros 

de sua vida escolar, quando ingressar. 
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5.2 PROIBIÇÕES 
 
De acordo com o Art. 45 do Regimento Escolar do Colégio Esquema Único 
homologado na Diretoria Regional de Ensino, é vedado ao aluno: 
 
I. empenhar-se em luta corporal, praticar atos turbulentos e participar de 

algazarras nas dependências da unidade escolar; 
II. usar linguagem imprópria, praticar atos indecorosos ou ter em seu poder 

material considerado nocivo à moral e aos bons costumes; 
III. promover coletas, subscrições ou outros tipos de campanhas, utilizando-se 

do nome da unidade escolar; 
IV. dar publicidade ou distribuir boletins sobre assuntos que envolvam a unidade 

escolar sob qualquer aspecto, sem a devida autorização; 
V. praticar jogos de azar nas dependências da unidade escolar; 
VI. guardar ou trazer consigo bebidas alcoólicas, substancias entorpecentes ou 

que determinem dependência física ou psíquica, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal; 

VII. fumar em sala de aula e demais ambientes da escola; 
VIII. portar ou introduzir nas dependências da unidade escolar armas, material 

inflamável ou explosivos; 
IX. portar nas dependências da unidade escolar material que represente perigo 

para a saúde, segurança e integridade física e moral sua ou de outrem;   
X. impedir a entrada de alunos às aulas ou incitá-los a ausências coletivas; 
XI. adentrar a escola sem o uniforme completo, conforme estipulado, inclusive 

para práticas desportivas ou para atividades extraclasses;  
XII. participar de movimento de indisciplina coletiva; 
XIII. adulterar ou falsificar documentos escolares; 
XIV. entrar com atraso na sala de aula, sem a devida autorização; 
XV. praticar bullying e/ou cyberbullying. 
 
5.3 DISCIPLINA E INSTRUMENTOS DISCIPLINARES 
 
A concentração no decorrer da aula é essencial para o bom rendimento e 
primordial para que haja, por parte do professor e do aluno, uma perfeita sintonia 
de objetivos, ou seja, motivação para ensinar e disposição para aprender. 
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Os princípios que regem nossos procedimentos obedecem à ética coletiva. Dessa 
forma, é papel do educador estabelecer os limites e, se necessário, intervir para 
manter um ambiente escolar propício ao bom desenvolvimento do trabalho 
acadêmico. Essas intervenções podem se dar sob a forma de diálogo e até de 
imposição das sanções disciplinares previstas no Regimento Escolar do Colégio 
Esquema Único homologado na Diretoria Regional de Ensino.  
 
O professor é a autoridade em sala de aula. Portanto, ele definirá quais 
parâmetros serão adotados para julgar as atitudes dos alunos durante o 
desenvolvimento das atividades escolares. Desse modo, atitudes inadequadas 
são passíveis de encaminhamento para a coordenação e ou direção da escola, 
incluindo os casos de retirada de sala. Vale lembrar que cada retirada de sala 
acarretará, no mínimo, a uma advertência. De qualquer modo, a ocorrência será 
registrada e o responsável será comunicado sobre o ocorrido via aplicativo, e-mail 
e/ou telefone.  
 
Uma vez retirado pelo professor da sala de aula, o aluno deverá procurar de 
imediato o inspetor de alunos e, na sua ausência, a coordenação ou a direção. 
Se tal determinação não for observada pelo aluno, esta omissão será considerada 
como um agravante disciplinar da ocorrência. É de responsabilidade do aluno 
acatar a autoridade do diretor da escola, dos membros da equipe técnico-
administrativa, dos professores e de todo o pessoal envolvido no trabalho escolar, 
conforme Art. 44, inciso IX do Regimento Escolar do Colégio Esquema Único 
homologado na Diretoria Regional de Ensino. 
 
Em casos de reincidências ou de problemas disciplinares graves, independente de 
retirada de sala, o aluno poderá ser suspenso das aulas. O período de suspensão 
será determinado pela coordenação ou direção da escola. 
 
De acordo com o Art. 51 do Regimento Escolar do Colégio Esquema Único 
homologado na Diretoria Regional de Ensino, o não cumprimento das obrigações 
e a incidência em faltas disciplinares poderão acarretar ao aluno as seguintes 
sanções: 
 
I. advertência oral; 
II. advertência escrita; 
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III. suspensão das atividades escolares de um a seis dias; 
IV. transferência compulsória. 
 
Todas as medidas disciplinares serão aplicadas pela direção ou, em sua ausência, 
pela coordenação pedagógica e, no caso do Inciso IV deste artigo, ouvido o 
Conselho de Classe/Ano/Série, respeitando-se o direito a: 
 
I. ampla defesa; 
II. recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 
III. assistência dos pais ou responsáveis, no caso do aluno com idade inferior a 

18 anos; 
IV. continuidade de estudos, no mesmo ou em outro estabelecimento de ensino. 
 
Toda medida disciplinar aplicada será registrada no prontuário do aluno e 
comunicado aos pais ou responsáveis, se menor de idade. 
 
A gravidade da infração determinará a aplicação da penalidade, sem necessidade 
de ser observada a sequência das sanções previstas neste artigo.  
 
Cabe ressaltar que não haverá reposição de aula para os casos de ausência do 
aluno em função de sanções disciplinares. 
 
5.4 OBJETOS PESSOAIS  
 
Para manter um bom ambiente escolar e a atenção do aluno durante a aula, não 
é permitido o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula, tais como aparelhos 
de telefone celular, smartphones, notebooks, tablets, câmeras fotográficas, fones 
de ouvido, etc., salvo com a expressa autorização do professor, da coordenação 
ou direção. 
 
Além disso, o Colégio Esquema Único não se responsabiliza pela perda ou furto 
de quaisquer objetos em suas dependências. 
 
Recomenda-se que o aluno mantenha seus objetos pessoais consigo o tempo 
todo, e traga para a escola apenas os objetos essenciais para sua rotina escolar. 
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A entrega de avisos ou de objetos pessoais, solicitada pelos pais ou responsáveis, 
só é possível de ser feita aos alunos no período das aulas regulares, pois durante 
os intervalos, antes do início das aulas, após o término das aulas ou no período da 
tarde não podemos garantir a entrega, dada a maior dificuldade de localização dos 
alunos. 
 
5.5 ACHADOS E PERDIDOS 
 
É aconselhável que todos os objetos pessoais trazidos para a escola sejam 
identificados com o nome do respectivo aluno. Isso facilita a sua devolução, que 
ficará a cargo do inspetor de alunos, da coordenação ou da direção, em caso de 
perda do objeto. 
 
Manteremos sob nossa guarda os objetos sem identificação, aguardando que seu 
proprietário faça a solicitação de retirada. Caso isso não seja feito até o final de 30 
dias, os objetos de menor valor serão doados a instituições de caridade ou 
descartados; os de maior valor serão guardados por 6 meses e, após essa data 
serão entregues aos órgãos públicos competentes ou descartados. 
 
Reafirmamos que o Colégio Esquema Único não se responsabiliza pela perda de 
qualquer objeto pessoal ou por danos sofridos por estes.  
 
5.6 DANOS NA ESCOLA 
 
Caso ocorram danos ao patrimônio da escola, dentro ou fora da sala de aula, 
causados por alunos e identificados por qualquer funcionário ou professor, o 
ressarcimento do reparo será rateado pelos envolvidos. As despesas serão 
calculadas tanto para o material quanto para a mão de obra. 
 
5.7 ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE O TRAJETO ESCOLAR 
 
A direção do Colégio Espaço Esquema Único, com o objetivo de contribuir para a 
segurança no trajeto casa-escola-casa, orienta os alunos a: 
 

 Andar sempre acompanhado de um responsável legal, colega de escola ou em 
grupo; 
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 Não manusear em vias e espaço públicos no trajeto casa-escola-casa 
aparelhos de telefone celular, smartphones, notebooks, tablets, câmeras 
fotográficas, fones de ouvido, etc.; 

 Evitar trazer para a escola objetos de valor; 

 Fazer o uso do uniforme durante o trajeto casa-escola-casa; 

 Não aceitar carona de pessoas estranhar e optar, preferencialmente, pelo uso 
do transporte público; 

 Evitar o uso de transportes que são solicitados/combinados por meio de redes 
sociais, aplicativos e sites. 
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6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
6.1 REGIME DE AVALIAÇÃO 
 
O regime de avaliação adotado pelo Colégio Esquema Único é trimestral. 
 
6.2 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 
 
As avaliações fazem parte de um calendário anual. O nosso sistema de avaliação 
tem como objetivo criar o hábito de estudo nos alunos. 
 
No 6º, 7º, 8º e 9º Anos do Ensino Fundamental Anos Finais (EFAF) e na 1ª, 2ª e 3ª 
Séries do Ensino Médio (SEM) são utilizados três instrumentos avaliativos dentro 
de cada trimestre do ano letivo, chamados de P1, P2 e P3. 
 
A seguir são apresentados os instrumentos em cada um dos anos/séries. 
 
6.2.1 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DO 6º, 7º E 8º ANOS EFAF 
 
P1 e P2 (Provas Semanais): 
Prova corrigida de 0 a 10 (Peso 8) + Trabalho (2 Pontos) 
 
Exemplo: em uma prova o aluno tira a nota 9,0, portanto deverá multiplicar esta 
nota por 0,8 (Peso 8) obtendo uma nota de prova de 7,2. Na sequência, deverá 
somar a esta nota os pontos de trabalho da mesma disciplina. Supondo que o 
aluno tirou 2,0 de trabalho, a nota da P1 será 9,2 (7,2 da prova e 2,0 de trabalho). 
 
P3 (Prova Teste): 
0 a 10 pontos proporcionais ao percentual de acerto. 
 
Exemplo: em uma prova teste com 50 questões o aluno acertou 40 questões a 
nota será 8,0 neste simulado, pois este aluno acertou 80% das 50 questões. 
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6.2.2 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DO 9º ANO EFAF 
 
P1 (Provas Semanais): 
Prova corrigida de 0 a 10 (Peso 8) + Trabalho (2 Pontos) 
 
Exemplo: em uma prova o aluno tira a nota 9,0, portanto deverá multiplicar esta 
nota por 0,8 (Peso 8) obtendo uma nota de prova de 7,2. Na sequência, deverá 
somar a esta nota os pontos de trabalho da mesma disciplina. Supondo que o 
aluno tirou 2,0 de trabalho, a nota da P1 será 9,2 (7,2 da prova e 2,0 de trabalho). 
 
P2 (Prova Teste – Simulado Banca Esquema Único 90 Questões): 
0 a 10 pontos proporcionais ao percentual de 
acerto das questões da prova objetiva + até 3 
Pontos de Bonificação. 
 
Exemplo: em uma prova teste com 90 
questões o aluno acertou 72 questões, este 
aluno teve um rendimento de 80% das 90 
questões, o que equivale a nota 8,0. Nesta 
nota, ainda será acrescida uma bonificação, de 
acordo com o quadro ao lado, que neste caso totalizará 11,0 (8,0 da nota de 
simulado + 3 pontos). É importante ressaltar que o aluno poderá somar na P2 
(Prova + Bonificação) no máximo até 10,0 pontos. 
 
P3 (Prova Teste - Simulado Banca Esquema Único): 
50% da Nota da P3 – 0 a 10 pontos proporcionais ao percentual de acerto. 
50% da Nota da P3 – 0 a 10 pontos advindos da média das notas das redações, 
estipuladas e coordenadas pelo Prof. de Redação. 
 
Exemplo: em uma prova teste com 60 questões o aluno acertou 30 questões, a 
nota será 5,0 neste simulado, pois este aluno acertou 50% das 60 questões. 
O mesmo aluno também entregou as redações estipuladas pelo Prof. de Redação, 
que corrigidas geraram uma média de notas 9,0. A nota final da P3 deste aluno 
será, portanto, 7,0 (5,0 da Prova Teste 60 Questões + 9,0 de Redação / 2 = 7,0). 
 

Acertos Bonificação 

0 a 7 Nenhuma 

8 a 15 0,5 

16 a 22 1 Ponto 

23 a 29 1,5 Ponto 

30 a 37 2 Pontos 

38 a 44 2,5 Pontos 

45 ou Mais 3 Pontos 
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6.2.3 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DA 1ª E 2ª SEM 
 
P1 (Provas Semanais): 
Prova corrigida de 0 a 10 (Peso 8) + Trabalho (2 Pontos) 
 
Exemplo: em uma prova o aluno tira a nota 9,0, portanto deverá multiplicar esta 
nota por 0,8 (Peso 8) obtendo uma nota de prova de 7,2. Na sequência, deverá 
somar a esta nota os pontos de trabalho da mesma disciplina. Supondo que o 
aluno tirou 2,0 de trabalho, a nota da P1 será 9,2 (7,2 da prova e 2,0 de trabalho). 
 
P2 (Prova Teste - Simulado ENEM Bernoulli): 
0 a 10 pontos proporcionais a nota final da 
correção por TRI da questões objetivas, 
juntamente com a redação oficial da banca + 
até 3 Pontos de Bonificação. 
 
Exemplo: em um simulado o aluno computou 
uma nota final (questões objetivas com 
correção TRI + redação) de 820 pontos, esta 
nota equivale a 8,2. Nesta nota, ainda será 
acrescida uma bonificação, de acordo com o quadro ao lado, que neste caso 
totalizará 11,2 (8,2 da nota de simulado + 3 pontos). É importante ressaltar que o 
aluno poderá somar na P2 (Prova + Bonificação) no máximo até 10,0 pontos. 
 
Obs.: a nota final do Simulado ENEM Bernoulli é a média aritmética das 5 notas 
do exame: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e 
Redação. 
 
P3 (Prova Teste - Simulado Banca Esquema Único 90 Questões): 
50% da Nota da P3 – 0 a 10 pontos proporcionais ao percentual de acerto. 
50% da Nota da P3 – 0 a 10 pontos advindos da média das notas das redações, 
estipuladas e coordenadas pelo Prof. de Redação. 
 
Exemplo: em uma prova teste com 90 questões o aluno acertou 45 questões, a 
nota será 5,0 neste simulado, pois este aluno acertou 50% das 90 questões. 

Notas Final Bonificação 

0 a 199 Nenhuma 

200 a 299 0,5 

300 a 399 1 Ponto 

400 a 499 1,5 Ponto 

500 a 599 2 Pontos 

600 a 699 2,5 Pontos 

700 ou mais 3 Pontos 
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O mesmo aluno também entregou as redações estipuladas pelo Prof. de Redação, 
que corrigidas geraram uma média de notas 9,0. A nota final da P3 deste aluno 
será, portanto, 7,0 (5,0 da Prova Teste 90 Questões + 9,0 de Redação / 2 = 7,0). 
 
6.2.4 INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DA 3ª SEM 
 
P1 (Provas Semanais): 
Prova corrigida de 0 a 10. 
 
P2 (Prova Teste - Simulado ENEM Bernoulli): 
0 a 10 pontos proporcionais a nota final da 
correção por TRI da questões objetivas, 
juntamente com a redação oficial da banca + 
até 3 Pontos de Bonificação. 
 
Exemplo: em um simulado o aluno computou 
uma nota final (questões objetivas com 
correção TRI + redação) de 820 pontos, esta 
nota equivale a 8,2. Nesta nota, ainda será 
acrescida uma bonificação, de acordo com o quadro ao lado, que neste caso 
totalizará 11,2 (8,2 da nota de simulado + 3 pontos). É importante ressaltar que o 
aluno poderá somar na P2 (Prova + Bonificação) no máximo até 10,0 pontos. 
 
Obs.: a nota final do Simulado ENEM Bernoulli é a média aritmética das 5 notas 
do exame: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e 
Redação. 
 
P3 (Prova Teste - Simulado Banca Esquema Único 90 Questões): 
50% da Nota da P3 – 0 a 10 pontos proporcionais ao percentual de acerto. 
50% da Nota da P3 – 0 a 10 pontos advindos da média das notas das redações, 
estipuladas e coordenadas pelo Prof. de Redação. 
 
Exemplo: em uma prova teste com 90 questões o aluno acertou 45 questões, a 
nota será 5,0 neste simulado, pois este aluno acertou 50% das 90 questões. 

Notas Final Bonificação 

0 a 199 Nenhuma 

200 a 299 0,5 

300 a 399 1 Ponto 

400 a 499 1,5 Ponto 

500 a 599 2 Pontos 

600 a 699 2,5 Pontos 

700 ou mais 3 Pontos 
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O mesmo aluno também entregou as redações estipuladas pelo Prof. de Redação, 
que corrigidas geraram uma média de notas 9,0. A nota final da P3 deste aluno 
será, portanto, 7,0 (5,0 da Prova Teste 90 Questões + 9,0 de Redação / 2 = 7,0). 
 
6.3 MÉDIA FINAL DO TRIMESTRE DA FRENTE DO COMPONENTE CURRICULAR 
 
Alguns componente curriculares (disciplinas) possuem 2 ou até 3 frentes. A nota 
final do trimestre de cada frente do componente curricular será calculada 
mediante a média aritmética dos três instrumentos avaliativos P1, P2 e P3: 
 

P1 + P2 + P3 
3 

 
6.4 MÉDIA FINAL DO COMPONENTE CURRICULAR 
 
A nota final do trimestre de cada componente curricular (disciplina) será 
calculada mediante média aritmética (quando houver mais de uma frente que 
componha a disciplina) da nota final do trimestre de cada frente/professor. 
 
Exemplo: o componente curricular “História” é dividido em duas frentes de 
disciplina: História (Profa. Cláudia) e História (Prof. Roger). A média do 
componente curricular trimestral desta disciplina será: 
 

Nota Final de História da Profa. Cláudia + Nota Final de História do Prof. Roger 
2 

 
6.5 SUBSTITUTIVAS (RECUPERAÇÕES) 

 
O aluno que não obter Média Final do Componente Curricular Trimestral 
(disciplina) igual ou superior a 6,0 deverá fazer a prova substitutiva da(s) frente(s) 
em que tirou nota abaixo de 6,0 da referida disciplina. Esta prova será corrigida de 
0 a 10,0 (Peso 8) e será somada com uma lista de exercícios preparatórios para 
recuperação valendo de 0 a 2 pontos. O cálculo da nota de recuperação utiliza o 
mesmo sistema da P1 (Provas Semanais), mas o máximo a ser lançado como nota 
substitutiva de recuperação é 6,0 sem qualquer adaptação proporcional. Esta nota 
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substituirá a Média Final do Trimestre da Frente de Disciplina, para que seja 
recalculada a Média Final do Componente Curricular Trimestral (disciplina). 
 
Exemplo 1: o componente curricular “História” é dividido em duas frentes de 
disciplina: História (Profa. Cláudia) e História (Prof. Roger). Na frente de História 
(Profa. Cláudia) o aluno obteve média 5,0 e na frente de História (Prof. Roger) 
também média 5,0. A Média Final do Componente Curricular Trimestral 
(História) deste aluno é 5,0, portanto, neste caso o aluno deverá fazer a 
substitutiva de ambas as frentes (História do Profa. Cláudia e do Prof. Roger), pois 
em ambas ficou com média abaixo de 6,0. 
Na prova substitutiva + trabalho de recuperação de História (Profa. Cláudia) o 
aluno obteve 8,0 e na prova substitutiva + trabalho de recuperação de História 
(Prof. Roger) obteve 9,0, em ambas as frentes será lançada Média Final do 
Trimestre da Frente de Disciplina 6,0, e a Média Final do Componente Curricular 
Trimestral (História) após ser recalculada, considerando o desempenho nas 
provas substitutivas, será 6,0. 
 
Exemplo 2: o componente curricular “Matemática” é dividido em três frentes de 
disciplina: Matemática (Prof. Marcos), Matemática (Profa. Rayne) e Matemática 
(Prof. Vicare). Na frente de Matemática (Prof. Marcos) o aluno obteve média 6,0, 
na frente de Matemática (Profa. Rayne) também média 6,0 e na frente de 
Matemática (Prof. Vicare) obteve 4,0. A Média Final do Componente Curricular 
Trimestral (Matemática) deste aluno é 5,3, portanto, neste caso o aluno deverá 
fazer a substitutiva apenas da frente de Matemática (Prof. Vicare) em que obteve 
4,0, pois nas demais, Matemática (Prof. Marcos) e Matemática (Profa. Rayne), 
ficou com média igual ou superior a 6,0. 
Na prova substitutiva + trabalho de recuperação de Matemática (Prof. Vicare) o 
aluno obteve 8,0, portanto será lançada Média Final do Trimestre da Frente de 
Disciplina (Matemática Prof. Vicare) 6,0, e a Média Final do Componente 
Curricular Trimestral (Matemática) após ser recalculada, considerando o 
desempenho na prova substitutiva + trabalho de recuperação, será 6,0. 
 
Exemplo 3: o componente curricular “Matemática” é dividido em três frentes de 
disciplina: Matemática (Prof. Marcos), Matemática (Profa. Rayne) e Matemática 
(Prof. Vicare). Na frente de Matemática (Prof. Marcos) o aluno obteve média 7,0, 
na frente de Matemática (Profa. Rayne) também média 7,0 e na frente de 
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Matemática (Prof. Vicare) obteve 4,0. Neste caso o aluno não precisará fazer a 
substitutiva + trabalho de recuperação da frente de Matemática (Prof. Vicare) em 
que obteve 4,0, pois a Média Final do Componente Curricular Trimestral 
(Matemática) deste aluno é 6,0. 
 
Importante: 
1. A nota substitutiva só irá para o boletim se for maior que a média da frente em 
recuperação, caso contrário, será mantida a média até então obtida. 
2. As notas do boletim só ficarão completas ao final do trimestre, quando o 
professor lançar a última nota de tarefa. 
3. As notas não sofrem arredondamento. 
 
6.6 SISTEMA DE PROMOÇÃO ANUAL 
 
De acordo com Art. 63 do Regimento Escolar do Colégio Esquema Único 
homologado na Diretoria Regional de Ensino, considerar-se-á promovido para o 
ano/série seguinte o aluno que: 
 
I. obtiver frequência mínima igual a 75% do total de horas letivas previstas e; 
II. sem a realização de exame final, alcançar, no mínimo, 36 (trinta e seis) pontos 

ou a média final aritmética ponderada dos trimestres igual ou superior a 6,0 
(seis) inteiros: 

 
(1º Tri).1 + (2º Tri).2 + (3º Tri).3  ≥ 6 

6 
 
III. ou mediante a realização de exame final, alcançar 10 (dez) pontos, seguindo 

a regra:  
 

Média Final + Exame Final = 10 (dez) pontos 
 
O Regimento Escolar do Colégio Esquema Único homologado na Diretoria 
Regional de Ensino prevê que o aluno poderá ficar de Exame Final de todos os 
componentes curriculares; porém só será considerado promovido se cumprir 
integralmente as disposições do Art. 63 supra citado. 
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7 SERVIÇOS ESCOLARES 

 
7.1 PLANTÕES DE DÚVIDAS 
 
Caso o aluno não tenha sanado suas dúvidas durante as aulas regulares ou tenha 
dificuldades na resolução de exercícios propostos para casa, o Colégio Esquema 
Único oferece plantões de dúvidas, no período da tarde, conforme estipuladas e 
divulgadas pela direção e coordenação. 
 
O plantão de dúvidas possui duração de 50 (cinquenta) minutos, e é exclusivo para 
os alunos de determinado ano/série. 
 
A presença e a participação nos plantões de dúvidas contribuem positivamente na 
nota de recuperação dos alunos e no aprofundamento dos estudos preparatórios 
para simulados, avaliações, vestibuliunhos e vestibulares. 
 
7.2 MONITORIAS 
 
Dadas as características de alguns componentes curriculares, o Colégio Esquema 
Único oferece monitorias de estudos para os alunos que estejam com dificuldades 
em acompanhar as aulas regulares nas disciplinas de Matemática, Física, Química 
ou Ciências. 
 
As monitorias de estudo acontecem no período da tarde, conforme estipuladas e 
divulgadas pela direção e coordenação. 
 
A presença e a participação nas monitorias de estudos contribuem positivamente 
na nota de recuperação dos alunos e no aprofundamento dos estudos 
preparatórios para simulados, avaliações, vestibuliunhos e vestibulares. 
 
7.3 MEU BERNOULLI 
 
O Meu Bernoulli é uma plataforma online do Bernoulli Sistema de Ensino, que 
proporciona uma experiência única de extensão da vivência escolar para alunos 
do Colégio Esquema Único em um ambiente virtual. 
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O aluno tem à disposição recursos didáticos selecionados pelo professor em um 
processo “gamificado”, que valoriza a jornada do aluno na plataforma. Ele pode 
assistir às videoaulas e, acumulando conquistas individuais, pode até receber 
bonificações. 
 
A utilização do Meu Bernoulli, em conjunto com o material didático físico do 
Bernoulli Sistema de Ensino, contribui positivamente na nota de recuperação dos 
alunos e no aprofundamento dos estudos preparatórios para simulados, 
avaliações, vestibuliunhos e vestibulares. 
 
7.4 BERNOULLI PLAY 
 
O Bernoulli Play é um aplicativo que disponibiliza uma coletânea de vídeos, 
objetos de aprendizagem, conteúdos complementares e de contextualização e 
vídeos de resoluções comentadas dos exercícios presentes no material didático 
do Bernoulli Sistema de Ensino. 
 
Por meio de códigos alfanuméricos e QR codes o aluno acessa diversos recursos 
que deixarão os estudos ainda mais interessantes, dinâmicos e aprofundados. 
 
A utilização do Bernoulli Play, em conjunto com o material didático físico do 
Bernoulli Sistema de Ensino, contribui positivamente na nota de recuperação dos 
alunos e no aprofundamento dos estudos preparatórios para simulados, 
avaliações, vestibuliunhos e vestibulares. 
 
7.5 EXPLICA MAIS 
 
O Explica Mais é um site destinado a alunos do Ensino Fundamental Anos Finais, 
Ensino Médio e Pré-Vestibular que buscam na internet recursos e ferramentas que 
aprimorem seus conhecimentos, visando a um melhor desempenho nas 
avaliações, simulados, vestibuliunhos e vestibulares. 
 
Com videoaulas objetivas, aprofundadas e de curta duração, além de plantões on-
line, listas de aprofundamento e cursos específicos, o Explica Mais busca oferecer 
o melhor conteúdo disponível na internet para incrementar o estudo dos alunos. 
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A utilização do Explica Mais contribui positivamente na nota de recuperação dos 
alunos e no aprofundamento dos estudos preparatórios para simulados, 
avaliações, vestibuliunhos e vestibulares. 
 
7.6 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS 
 
Em consonância com o que é preconizado pela BNCC (Basa Nacional Curricular 
Comum) o Colégio Esquema Único, em parceria com o Programa Semente, 
oferecerá semanalmente para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e da 
1ª e 2ª Séries do Ensino Médio aulas para o desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais. 
 
O Programa Semente traz, por meio de métodos estruturados, atividades 
sistematizadas para desenvolvimento pessoal e de interação social, propostas e 
atividades didáticas adequadas ao ensino das habilidades socioemocionais. 
 
Ao longo dos segmentos, serão abordados temas como: autoconhecimento e 
nomeação das emoções; autorregulação e controle de impulsos; desenvolvimento 
da perseverança e formas de superação de obstáculos; foco e determinação; 
empatia; avaliação de consequências nas tomadas de decisão; pressões de grupo 
e decisões equivocadas; prevenção às drogas, ao bullying e cyberbullying; 
resiliência e resistência a pressões e frustrações; entre outras temáticas. 
 
7.7 EMPREENDEDORISMO 
 
Também em consonância com o que é preconizado pela BNCC (Basa Nacional 
Curricular Comum) o Colégio Esquema Único oferecerá semanalmente para os 
alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental Anos Finais e da 1ª e 2ª Séries do Ensino 
Médio um curso para o desenvolvimento do empreendedorismo, juntamente 
com as aulas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. 
 
O curso de empreendedorismo é uma oportunidade de trazer aos alunos 
realidades que em breve, após a conclusão do Ensino Médio, farão parte de suas 
vidas. 
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Ao longo dos encontros, serão abordados temas como: motivação e 
automotivação; profissionalização e mercado de trabalho competitivo; 
comunicação, comportamento e relacionamento interpessoal; teorias do 
empreendedorismo, técnicas e tecnologias; criatividade e inovação; liderança e 
trabalho em equipe; ética; marketing pessoal; currículo profissional, currículo 
lattes e currículo digital; entrevista de emprego e dinâmicas de seleção; entre 
outras temáticas. 
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8 EXPEDIENTE DE SECRETARIA 

 
A secretaria escolar é o setor responsável pela organização e expedição de 
documentos relacionados à vida acadêmica do aluno. Este departamento 
centraliza a execução de todos os trabalhos relativos à escrituração, 
correspondência, documentação e arquivo do Colégio Esquema Único. 
 
8.1 SERVIÇOS ORDINÁRIOS 
 
Expedição de documentos sem custo: 
 

 1ª via da declaração de escolaridade; 

 1ª via declaração de transferência escolar; 

 1ª via do histórico de conclusão escolar; 

 1ª via do histórico de transferência; 

 1ª via do certificado de conclusão escolar; 

 Declaração de vaga; 

 Processos de classificação e equivalência de estudos. 
 
8.2 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
 
Expedição de documentos cobrados à parte, conforme Tabela de Serviços Extras 
disponível na secretaria do Colégio Esquema Único: 
 

 Provas de segunda chamada; 

 Carteira de identificação escolar; 

 2ª via de carteira de identificação escolar; 

 2ª via da declaração de escolaridade; 

 2ª via declaração de transferência escolar; 

 2ª via do histórico de conclusão escolar; 

 2ª via do histórico de transferência; 

 2ª via do certificado de conclusão escolar; 

 Frete (para pedido de material após data da editora); 

 Honorários de funcionários acompanhando aluno após expediente. 
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8.3 PROVA DE SEGUNDA CHAMADA 
 
A prova de segunda chamada é um direito do aluno e não requer nenhum tipo 
de justificativa para sua solicitação; todavia, conforme previsto no Regimento 
Escolar homologado na Diretoria Regional de Ensino e no Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, é um serviço extra e será cobrada à parte. 
 
A solicitação de prova de segunda chamada (prova ou simulado) deverá ser feita 
obrigatoriamente junto a secretaria do Colégio Esquema Único pelo aluno ou 
responsável legal. Ao fazer a solicitação será gerada uma guia de pagamento com 
valor estabelecido na Tabela de Serviços Extras, disponível para consulta na 
secretaria, e que deverá ser paga até a data estipulada no departamento 
financeiro do Colégio Esquema Único. 
 
Em conformidade com o Art. 81 do Regimento Escolar do Colégio Esquema Único 
homologado na Diretoria Regional de Ensino, no ato da matrícula, o interessado 
deverá tomar ciência inequívoca do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, fazendo constar, no referido documento a sua assinatura, bem 
como a anuência ao disposto no Regimento Escolar. 
 
Encontra-se previsto na cláusula quinta – da prestação de serviços educacionais – 
parágrafo segundo que “Os serviços extraordinários efetivamente prestados 
ao(a) aluno(a), dos quais citamos exemplificativamente: (...) segunda chamada de 
provas, testes e exames (...) serão cobrados à parte, conforme tabela da 
contratada, à disposição na secretaria da escola. 
 
O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais econtra-se registrado em 
cartório e disponível para consulta no site do Colégio Esquema Único. 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

  
 

9 SAÚDE E PRIMEIROS SOCORROS 

 
Seguindo orientações da Diretoria Regional de Ensino, o Colégio Esquema Único 
não está autorizado a fornecer nenhum tipo de medicamento aos alunos, nem 
mesmo remédios para dor de cabeça ou cólica menstrual que frequentemente são 
solicitados pelos alunos. 
 
Recomenda-se que o aluno, sob orientação familiar e principalmente médica, 
traga e ministre o seu próprio medicamento. 
 
Em casos de tratamento médico prolongado, a família pode enviar a medicação 
utilizada pelo aluno para que possa ser ministrada no colégio, inclusive com auxílio 
dos funcionários se necessário for. 
 
Em caso de acidente, entraremos primeiramente em contato com a família e, se 
não for possível contatá-la a tempo, o aluno será encaminhado para o 
atendimento hospitalar conforme dados preenchidos no requerimento de 
matrícula do aluno. 
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10 CANTINA E REFEITÓRIO 

 
O Colégio Esquema Único dispõe de um refeitório com geladeira, micro-ondas e 
pia para uso dos alunos. Recomenda-se que o aluno traga o seu lanche bem 
embalado/acondicionado e etiquetado com o seu nome. Pede-se ainda que o 
aluno zele pelo uso adequado do espaço e colabore com a limpeza e conservação 
dos equipamentos e do ambiente. 
 
A cantina do Colégio Esquema Único efetua vendas em dinheiro ou cartão. É 
possível ainda enviar uma quantia por semana ou por mês e deixar como crédito 
para o consumo do aluno. Não é possível comprar fiado.  
 
O horário de funcionamento da cantina é o mesmo dos intervalos. Após o sinal 
de entrada para as aulas não será efetuada mais nenhuma venda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esperamos que a leitura deste manual tenha contribuído para proporcionar um 
melhor conhecimento do Colégio Esquema Único. 
 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos ou dúvidas e 
desejamos que sua experiência conosco seja a melhor possível. 


