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«Para ser grande, sê inteiro: nada 
Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive»

Fernando Pessoa

Prezado  aluno, 

Neste manual você encontrará as orientações que o ajudarão na sua 
função de estudante. São normas, direitos e deveres do aluno do 
Colégio Friburgo.

Leia-o com atenção e conserve-o sempre à mão.

Um bom 2012 para você!
Equipe do Colégio Friburgo
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DIREÇÃO

Direção Geral e Mantenedor
Ciro Rodrigues de Figueiredo 
cirof@colegiofriburgo.com.br

Assessor da Mantenedora
José Carlos Martins
josecarlos@colegiofriburgo.com.br

Direção Pedagógica
Ensino Fundamental e Médio
Iracy Garcia Rossi                   
iracy@colegiofriburgo.com.br

  

Equipe 
Técnica

COORDENAÇÃO

Coordenação  2º ao 5º ano EF
Eni Spimpolo
eni@colegiofriburgo.com.br 

Coordenação  6º ao 9º ano EF
Cíntia Filpo
cintia@colegiofriburgo.com.br

Coordenação  1º ao 3º ano EM
Vera Márcia Barreto
vera@colegiofriburgo.com.br

Coordenação Período Ampliado
Amélia Gaulez
amelia@colegiofriburgo.com.br
                            
SUPERVISÃO DE ÁREA

Códigos de Linguagem
Língua Portuguesa - Desireé Ap. Azevedo
Língua Inglesa - Angela Pedral Sampaio
Artes - Vênera Matos
Educação Física - Cintia Filpo

Ciências da Natureza
Vera Márcia Barreto

Ciências Humanas
Wagner Ribeiro

Matemática
Márcia Saad Nemer
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O atendimento a pais, alunos e público em geral é realizado pelos 
funcionários dos departamentos abaixo:

Pagamentos e assuntos financeiros
Laís e Janaína: tesouraria@colegiofriburgo.com.br
Agendamento de entrevistas com a Diretoria Geral e Administrativa.

Central de Apoio (CA)
Sandra Madalosso: sandra@colegiofriburgo.com.br

Secretaria Escolar
Maria Lúcia Dinalli: lucia@colegiofriburgo.com.br
Informações acadêmicas 

Atendimento
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"Vai - Vem" Impresso (somente para EF1)
Consiste em um envelope etiquetado com assunto e data do envio do 
comunicado. Após tomar conhecimento, os pais  devem datar e assinar a 
etiqueta, devolvendo o envelope vazio no dia seguinte ao recebimento. 
A  entrega e a devolução são de responsabilidade do aluno. Pedimos aos 
pais que não enviem dinheiro pelo Vai-Vem.

"Vai - Vem" Eletrônico (EFI, EFII e EM)
Consiste em e-mails contendo os mesmos comunicados escolares dos 
envelopes acima citados porém são encaminhados diretamente ao 
endereço eletrônico dos pais ou responsáveis. 

Site
O Site é o portal do Colégio Friburgo. Seu conteúdo é relacionado ao 
cotidiano escolar. Informações sobre a Instituição, Matrículas, Acesso 
aos Blogs, Manual do Aluno, Clippings, Jornais, Comunicados (vai-vem), 
Calendário de Eventos e Agenda de Lição de Casa são alguns dos serviços 
disponíveis.

Agenda do aluno
É utilizada como parte integrante da organização do trabalho do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. É da responsabilidade do aluno o 
encaminhamento dos comunicados aos pais.

Comunicação
Escola - Família
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Uniforme - 
O uniforme é composto por várias peças que podem ser adquiridas 

no setor responsável localizado dentro da escola.
Não são permitidas alterações no uniforme. 
No Ensino Médio  as roupas devem ser condizentes ao ambiente 

escolar. Não é permitido o uso de blusas curtas, shorts, decotes, 

camisetas regata e  chinelos.
Educação Física: camiseta e short, bermudas, moleton, fusô, 

tênis e meia.
Laboratório de  Ciências: avental

Armários
A escola possui um sistema de locação de armários. A solicitação 

deverá feita no CA. O recebimento das chaves está condicionado 

ao pagamento da taxa semestral e assinatura do termo de 

compromisso.
O aluno deverá se organizar com antecedência pois não serão 

permitidas saídas da aula para busca de material nos armários.

Condução Escolar
A escola terceiriza os serviços de condução escolar. Informações 

específicas  poderão ser obtidas na Tesouraria. 

É obrigatório no Ensino Fundamental

 

Organização
Funcional
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Aniversários no Ensino Fundamental
Os alunos de 2º ao 5ºano podem comemorar o aniversário na escola, 

desde que faça a solicitação com três dias de antecedência junto ao CA. 

Diante da solicitação, serão fornecidas as orientações para a 

comemoração.

Atrasos
É de fundamental importância que o aluno participe de todas as 

atividades desenvolvidas e para isso deve respeitar o horário de início e de 

término das aulas. Aos pais compete fazer cumprir essa norma.

2º ao 5º ano EF - O aluno que chegar após 5 (cinco) minutos do 

início da aula (7h40 para alunos da manhã e 12h45 para alunos da 

tarde) será encaminhado para a sala da coordenação, onde terá o 

atraso registrado e aguardará o início da próxima atividade. Serão 

tolerados até 4 (quatro) atrasos por mês.

6º ao 9º ano EF / EM - Se o atraso ultrapassar o horário de início da 

primeira aula, o aluno deverá dirigir-se ao CA que o encaminhará para 

a 2ª aula. Não é permitida a entrada após a  2ª aula.
Após o 4º atraso mensal o aluno não poderá assistir às aulas do dia.

Permanência na escola
Não é permitida a permanência de alunos fora do horário regular de seu 

curso , a não ser que estejam inseridos no Período Ampliado ou em algum 

projeto de trabalho requisitado pelo professor, com autorização da 

coordenação.
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Material individual
O aluno deve portar todo o material necessário e condizente com as 

disciplinas relacionadas no horário escolar. O não cumprimento 

deste compromisso acarreta em registro no relatório de ocorrências.
Todo o material do aluno deverá ser identificado. A escola não se 

responsabiliza pelos casos de perda ou extravio. 

Bens Materiais
Equipamentos eletro-eletrônicos, mobiliário, instalações e demais 

materiais da escola devem ser respeitados e preservados por todos. 

Alunos que causam danos materiais são responsabilizados 

financeiramente e sujeitos aos encaminhamentos disciplinares.

Achados e Perdidos
As roupas ou objetos encontrados são encaminhados ao CA. Se não 

resgatados, são enviados, semestralmente, a instituições sociais.  A 

identificação do material facilita a devolução. 

Material alheio à atividade escolar (celular, PSP, ipod, etc.)
Não são permitidos na sala de aula. A escola não se responsabiliza 

pelos casos de perda, extravio ou dano.

 

Materiais
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Entrada e Saída

Observações  - Fundamental I
Até meia hora após o horário de saída, as crianças permanecem sob os cuidados de 
auxiliares.
Não é permitido ao aluno sair com terceiros sem autorização escrita dos pais ou 
responsáveis.
Saída de alunos para a casa de colegas (festas ou outros motivos) somente serão 
permitidas mediante autorização por escrito de pais ou responsáveis.
As autorizações de saída devem ser entregues no CA, tão logo o aluno chegue à escola.

Observações  - Fundamental II e Médio
Somente com autorização do responsável, através de impresso próprio, é que o aluno 
sairá desacompanhado da escola.
As aulas de Educação Física do 3ºEM acontecem às 3ªs feiras à tarde, das 16h30 às 
17h20.

Turmas Horário de Entrada Horário de Saída

2º ao 5º EF - Manhã

2º ao 4º EF  - Tarde

6º A EF - Manhã

8º A EF - Manhã

9º A EF - Manhã

1º ao 3º EM - Manhã

1º e 2º EM - 3ª e 5ª Tarde

7h35
(7h40 em sala de aula)

12h40
(12h45 em sala de aula)

7h15
(7h20 em sala de aula)

7h15
(7h20 em sala de aula)

7h15
(7h20 em sala de aula)

7h15
(7h20 em sala de aula)

14h

12h25

17h30

2ª e 3ª feira
12h50

6ª, 4ª e 5ª feira
12h

2ª, 3ª e 4ª feira
12h50

5ª e 6ª feira
12h

12h50

3ª e 5ª feira
17h20

RUA ARMANDO BARROSO, 91 OU AV. JOÃO DIAS, 242

7º A EF - Manhã

6º B EF - Manhã 7h15
(7h20 em sala de aula)

7h15
(7h20 em sala de aula)

4ª e 5ª feira
12h50

2ª, 3ª e 6ª feira
12h

3ª e 5ª feira
12h50

2ª, 4ª e 6ª feira
12h

2 e 5ª feira
12h50

3ª, 4ª e 6ª feira
12h

8º B EF - Manhã 7h15
(7h20 em sala de aula)

2ª e 4ª feira
12h50

3ª, 5ª e 6ª feira
12h

9º B EF - Manhã 7h15
(7h20 em sala de aula)

2ª, 4ª e 5ª feira
12h50

3ª e 6ª feira
12h
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2 e 4ª feira
12h50

3ª, 5ª e 6ª feira
12h

7º B EF - Manhã 7h15
(7h20 em sala de aula)



O Colégio Friburgo oferece uma extensão de seus serviços educativos, 
em horário complementar, aos alunos do Ensino Fundamental. 
O Período Ampliado está composto por diferentes núcleos que 
atendem aos objetivos da filosofia escolar e de seu projeto educativo.

Núcleo I - Horário de  estudos - tem por objetivo ampliar as responsabilidades 
estudantis com relação às tarefas, pesquisas, levantamento de dúvidas e 
estudo sistematizado dos conteúdos trabalhados. Nele, o aluno trabalha suas 
competências de organização e responsabilidade frente aos estudos. 

Núcleo II - Língua Estrangeira  o curso tem caráter de ampliar a aprendizagem 
ao inserir o aluno em um ambiente cuja referência para a comunicação é a 
língua estrangeira. Os projetos promovem o estudo de um determinado tema 
de interesse do grupo de modo a favorecer e estimular o vínculo entre a língua 
e o aprendiz e, consequentemente, inserí-lo naturalmente neste contexto 
cultural com fluência oral e competência auditiva.

Núcleo III - Cultural - voltado para a expressão corporal e artística, tendo 
como objetivo a ampliação da autopercepção, sensibilidade, criatividade e 
estética tão necessárias ao mundo contemporâneo. É neste espaço curricular 
que o aluno reflete sobre as diferentes linguagens artísticas e significados 
sóciopolíticos.

Núcleo IV - Esportivo - completa a concepção da área de Educação Física 
desenvolvida no ensino regular. O movimento é o direcionador das práticas 
aplicadas, ampliando o repertório motor e a coordenação física geral por 
meio de vivências diversificadas.

Núcleo V - Tecnológico - traz a nova linguagem como representação do acesso 
ao conhecimento de forma globalizada. Ampliar suas habilidades e 
competências através do uso ético da máquina é a base do trabalho deste 
núcleo para o aluno, possibilitando-lhe a produção de diferentes tipos de 
trabalhos que ampliem seu conhecimento.

-

 

 

Período Ampliado     Entrada
8h - EFI
13h30 - EFI
13h30 - EFII

     Saída
11h50 - EFI
17h - EFI
17h - FII
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Direitos e deveres dos alunos (Regimento Escolar)

Art. 32 - Constituem direitos dos alunos:
Ser considerado e valorizado em sua individualidade;
Ser respeitado em suas ideias religiosas;
Manifestar suas queixas e reclamações a quem de direito;
Ser informado dos resultados finais das avaliações e ter justificado o 
resultado da avaliação de seus trabalhos escolares, por quem de 
direito;
Ser assistido em suas dificuldades.

Art. 33 - Constituem deveres dos alunos:
Participar de todos os trabalhos escolares e frequentar, 
assiduamente, as aulas;
Acatar as orientações e disposições emanadas da diretoria da escola;
Tratar os professores, os colegas e demais funcionários da escola 
com respeito e urbanidade;
Colaborar com a direção da escola, na conservação do prédio 
escolar, das instalações, dos equipamentos, do mobiliário e de todo 
o material escolar.
Não portar, na escola, material que represente risco à saúde, à 
segurança ou a integridade física e moral sua ou de qualquer outra 
pessoa.
Colaborar com todas as ações pedagógicas da escola, incluindo 
solenidades e festas escolares.
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Acreditamos na reflexão como prática principal para a reversão de 
atitudes consideradas impróprias ou de indisciplina. "Combinados" 
individuais ou com pequenos grupos, entrevistas ou conselhos com a 
família são, por excelência, nosso modo de agir. Ações educativas 
disciplinares que incluem advertências, suspensões e contratos 
pedagógico-educacionais, complementam esses momentos de reflexão, 
na medida em que venham ajudar o aluno a compreender a relação entre 
ação e consequência.

O processo educativo se respalda no esforço conjunto de educadores, 
educandos e família na reflexão e compreensão dos encaminhamentos 
disciplinares, visando sempre ao crescimento e ao preparo para a 
cidadania. 

Espera-se do aluno do Friburgo postura de respeito e compromisso, 
valorização de atitudes cooperativas e solidárias com colegas, 
funcionários e  educadores.

Também espera-se a preservação de objetos e mobiliários pertencentes 
ao ambiente de trabalho.

Orientação
Disciplinar
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Ocorrências Disciplinares
Desrespeitar  professores
Desrespeitar colegas
Desrespeitar  funcionários
Danificar materiais
Agredir fisicamente
Agredir oralmente
Ausentar-se da sala de aula  sem autorização
Fumar no espaço escolar
Portar ou utilizar substâncias tóxicas e bebidas alcoólicas
Descumprir  regras de utilização de espaço
Utilizar em aula, brinquedos, celulares, iPOD, etc
Apresentar-se sem uniforme
Vestir-se inadequadamente

Ocorrências referentes à prontidão para o trabalho individual
Atraso/ falta  na 1ª aula
Falta de material
Falta de uniforme de Educação Física e Laboratório
Lição de casa não apresentada
Lição de casa incompleta
Trabalhos entregues  fora de prazo

Procedimentos e sanções disciplinares
Convocação do aluno e/ou pais para:

Reunião com a coordenação
Reunião com a coordenação / professores
Conselho disciplinar
Advertências orais e escritas
Afastamento da escola (suspensão das atividades escolares ou 
encaminhamento de saída da escola dependendo da gravidade do 
ato de indisciplina e de acordo com o Regimento Escolar).
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Sistema de
Avaliação

O resultado da verificação da aprendizagem é expresso em Notas e Conceitos:

Ensino Fundamental
Português
Matemática
Ciências
Física - 9º ano
Química - 9º ano
História
Geografia
Educação Física
Artes Plásticas
Teatro (Expressão Oral) - 6º e 7º
Teatro - 8º e 9º
Música
Desenho Geométrico - 6º e 7º ano
Hp1 - Leitura da Mídia
Hp2 - Metodologia de Projetos
Fisiologia e Comportamento
Filosofia
Inglês
Espanhol - 8º e 9º ano

2º 6º ao 9º Ensino Fundamental
Gramática / Redação
Literatura
Matemática
História
Geografia
Biologia
Química
Física 
Filosofia
Hp1 - Leitura da Mídia
Hp2 - Metodologia de Projetos / Sociologia / Monografia

PFTC
Fisiologia e Comportamento
Artes
Espanhol
Inglês
Educação Física

1º ao 3º

C
C
C

C
C
C
C

C

C

C
C

C
C

C
C
C
C
C

C

N
N
N
N
N
N
N
C
C
C
C

N
N
N
C
N
N
N

C

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
C
C
N
N
C

Notas: N
0 a 10 e graduadas em décimos

Conceitos: C
A - Atingiu com excelência todos os objetivos
B - Atingiu grande parte dos objetivos
C - Atingiu os objetivos mínimos
D - Não atingiu os objetivos mínimos

3º ao 5º

N
N
N

N
N
C
C

C

N

N
N

C
C

N
N
N
C
N

N
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Instrumentos de avaliação
- Prova Trimestral
- Prova de produção de texto
- Prova parcial
- Instrumentos de processo (relatórios, seminários, resumos, 

fichamentos, etc)

Observação: Existe flexibilização de quantidade de instrumentos a critério 
da coordenação.

Resultado trimestral
Média ponderada dos resultados dos instrumentos utilizados:
- Prova trimestral (peso 2)
- Prova parcial (peso 1)
- Produção de texto (peso 1) 
- Média dos instrumentos diversificados de processo
- Média trimestral: PT(2) + PP(1) + Ptex(1) + MA(1) 

___________________________
5

 Média de Domínio
O conceito/média A-8.0 expressa a excelência da aprendizagem do aluno 
em cada disciplina ou no resultado global. Significa que o aluno adquiriu o 
domínio dos conteúdos ensinados, tendo se apropriado do conhecimento 
de forma a conquistar as etapas seguintes de estudo, com embasamento e 
solidez em sua aprendizagem. Será objeto de destaque junto à sua classe e 
família, estimulado à cooperar com a aprendizagem coletiva de seu grupo 
e colegas que apresentam maiores dificuldades. 
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Prova substitutiva (FII e EM)
O aluno deve:

Preencher requerimento próprio no CA, justificando a falta. 
Pagar a taxa de R$35, 00 por prova, na tesouraria.
Estão isentos do pagamento alunos que apresentarem atestado 
médico, comprovante de atestado militar e justificativa de luto na 
família.

Promoção
A promoção direta do aluno ocorrerá:
Nas disciplinas cujos resultados são expressos em Notas - quando obtiver, 
como resultado final dos trimestres, média aritmética igual ou superior a 
6,0 (seis) conforme o seguinte cálculo:

Nas disciplinas cujos resultados são expressos em Conceitos - quando 
obtiver A, B ou C.
Observação : o aluno deve ter frequência igual ou superior a 75% do total 
de horas letivas dadas em cada disciplina. 

: 4=+ +
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Recuperação Paralela
Ao final do trimestre, o aluno que não tiver alcançado a média 6.0 (seis) ou 
o conceito A, B ou C na média dos instrumentos avaliados terá 
oportunidade de recuperação através de provas, ou outros instrumentos, 
a serem realizados em calendário especial, orientada por roteiro de 
estudos, plantão de dúvidas ou aulas de revisão.  O resultado obtido, em 
sendo superior, substituirá a média trimestral,  até o valor máximo de 6.0 
(seis) e o conceito “C” nos componentes avaliados por conceito.

Recuperação por excelência
Notas - o resultado insatisfatório de um trimestre em qualquer disciplina 
poderá ser recuperado através da obtenção de nota igual ou superior a 8.0 
(oito) no trimestre seguinte. Neste caso, o anterior resultado insatisfatório 
será automaticamente transformado na nota 6.0 (seis).
Conceitos - O conceito A recupera para C o conceito D.

Exame final
O aluno que obtiver rendimento insatisfatório em até 2 para o EFI e 3 para o 
EFII e em até 4 componentes curriculares para o Ensino Médio, após o 
término do ano letivo, poderá realizar uma avaliação final, orientada por 
roteiro de estudos, conforme cronograma estabelecido pela escola.
O resultado dessa avaliação implicará na promoção do aluno quando for 
igual ou superior a 6.0 (seis), nos componentes curriculares expressos em 
notas, e conceito C nos componentes curriculares expressos em conceitos. 
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Deliberação 11/96

Dispõe sobre pedidos de reconsideração referente aos resultados finais de 
avaliação de alunos retidos, por meio de requenimento dos 
pais/responsáveis, dirigido ao Diretor da Escola, no prazo máximo de 05 
dias, após a publicação das notas finais.
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