
Normas Contidas no

Os alunos da Educação Infantil têm como uniforme diário: short, casaco, calça, short-saia, meias brancas e 
camisa padrão com a logomarca da escola, todos identificados com o nome e sobrenome do aluno e 
devem trazer, diariamente, um uniforme reserva na mochila;
Os alunos do Ensino Fundamental e Médio têm como uniforme diário: camisa e calça padrão com a 
logomarca da escola; 
Uniforme escolar é de uso obrigatório para todos os alunos, cabendo aos pais a responsabilidade de 
mantê-lo completo e em bom estado;
O aluno que comparecer à escola sem uniforme completo ou rasgado não assistirá à aula, aguardará a 
Coordenação Pedagógica entrar em contato com o responsável para buscá-lo ou trazer o uniforme padrão 
da Escola;
Alertamos que não será permitida a entrada de aluno em sala sem uniforme, com o mesmo incompleto, 
e/ou com o tamanho inapropriado para a idade.
O uso do casaco da escola é facultativo. Porém, fica proibido o uso de jaquetas jeans ou outros que venham 
a substituir o casaco padronizado;
Nos dias de Educação Física os alunos da Educação Infantil (Maternal I e II, Jardim I e II), Fundamental I (1º ao 
5º ano), Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio deverão já vir vestidos de casa com o uniforme 
apropriado (short e camiseta de Ed. Física);
A cor do tênis para os alunos do Pingo de Gente e Laviniense deverá ser azul, branca, cinza ou preta, sem 
detalhes coloridos; (Preferencialmente, tipo colegial)
O aluno que comparecer à escola para aulas extras, prova de 2ª chamada, recuperação ou outras 
atividades pedagógicas deverá estar com o uniforme diário completo;
O uniforme escolar deverá ser comprado somente na escola ou em local que a mesma designe.

Observações:
Não será permitido detalhes nos tênis com cores diferentes das citadas acima;
Em caso de ferimento/machucado que impossibilitem o uso do tênis em caráter excepcional será 
permitido o uso de outro calçado desde que não possua luzes, brilho ou configure um despertar de 
atenção dos alunos;
As botas ortopédicas devem seguir as cores padrão da escola (azul, branca, cinza ou preta);
É expressamente proibido o uso de tênis com rodinhas.
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O atendimento poderá ser dado da seguinte forma:

Observações:
Em casos especiais, os pais devem sempre recorrer à Coordenação, Direção da Escola e ao SAP 
preferencialmente no horário em que o aluno estiver matriculado;
A escola poderá solicitar aos pais reuniões previamente marcadas, e vice-versa;
A Direção ou Coordenação Pedagógica solicitará a presença dos pais e/ou responsáveis, para tratar de 
assuntos referentes aos seus filhos, sempre que considerar necessário, mediante agendas, telefonemas 
ou e-mail;
Os pais que necessitarem falar com os professores de seus filhos deverão procurar a Coordenação 
Pedagógica para verificar a disponibilidade do professor, em conformidade com Horário Pedagógico 
(HP);
Não será permitido conversar com o professor em horário de aula, para que não haja prejuízos nas 
atividades escolares;
O requerimento de transferência só poderá ser solicitado pelo responsável legal do aluno, mediante 
protocolo registrado em formulários que se encontram na Secretaria da escola;
Em caso de viagem, durante o ano letivo, o responsável deverá preencher um Termo de 
Responsabilidade;
As reuniões poderão ocorrer on-line quando a Coordenação ou Direção considerar necessário.

Pagamento na escola, exceto mensalidades - somente na tesouraria, nos seus horários de 
funcionamento.
Obs.: Não nos responsabilizamos por quantias enviadas através da agenda ou contidas dentro de 
mochilas.
Informações Gerais  - na Recepção;
Reuniões - no SAP, na Coordenação ou Direção, no horário em que o (a) aluno (a) estiver matriculado ou 
quando programado com antecedência.
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HORÁRIO ESCOLAR

O horário escolar deverá ser observado pelos pais, com cuidado, como preparação à responsabilidade 
dos alunos para com seus deveres;
Para o aluno da Educação Infantil, haverá uma tolerância de 15 minutos de atraso na entrada. Após esse 
horário, o aluno não mais poderá entrar;
O aluno do Ensino Fundamental e Ensino Médio que chegar em atraso, não intencional, não entrará no 1º e 
sim no 2º tempo. O mesmo receberá documento de alerta e deverá atualizar a matéria perdida no pós-
horário;
Não é permitida a entrada de alunos exclusivamente para o 2º tempo em diante;
O horário de saída também deverá ser respeitado para se evitar ansiedade e insegurança ao aluno. O não 
cumprimento do mesmo irá gerar transtornos e interferência na rotina escolar;
Por questões de segurança, o acesso às dependências da Escola, fora do horário das atividades, tanto na 
entrada como na saída, seguirá as seguintes normas estabelecidas:

Para as séries do Ensino Médio, também serão ministradas aulas no turno vespertino, podendo ter, 
frequentemente, aulas extras até o final da tarde ou aos sábados;
Para o Ensino Fundamental, as aulas de Educação Física poderão ocorrer no turno contrário;
O aluno que comparecer à escola e que, por alguma necessidade, precisar sair para resolver algo, não 
poderá retornar no mesmo turno.

SEGMENTO

ENSINO
FUNDAMENTAL I

ENSINO
FUNDAMENTAL II

ENSINO
MÉDIO

EDUCAÇÃO
INFANTIL

MATUTINO
VESPERTINO

7h30min
13h30min

11h30min
17h30min

11h50min
17h50min

12h30min
18h20min

12h30min
15h10min

7h30min
13h30min

7h30min
13h10min

7h30min
13h

MATUTINO
VESPERTINO

MATUTINO
VESPERTINO

SEMI-INTEGRAL

TURNO ENTRADA SAÍDA

Observações:
Caso os senhores pais deleguem a outra pessoa buscar o aluno da Educação Infantil ao Ensino Médio na 
escola, informem previamente através da agenda escolar. A pessoa a qual buscará o aluno na escola, no 
lugar dos responsáveis, deverá comprovar a identidade através de documento com foto;
O aluno somente deverá sair em horário antecipado, quando houver extrema necessidade, para tal, os 
pais deverão dirigir-se à Coordenação da escola, apresentar documento comprobatório para justificar a 
saída e aguardar o intervalo do tempo de aula para a liberação do aluno. O aluno deverá responsabilizar-
se em atualizar as tarefas perdidas;
Caso seja do interesse dos pais que, na hora da saída, o aluno vá para casa sozinho, os responsáveis 
deverão assinar um documento de autorização para tal, devidamente reconhecido em cartório e/ou 
presencialmente na escola.
O aluno que precisar chegar atrasado pela necessidade de realizar exames, em jejum, deverá comunicar à 
Coordenação Pedagógica com, no mínimo, um dia de antecedência e apresentar o documento 
comprobatório antes de entrar na sala. Ainda assim, só será permitida a entrada até o 2º horário do 
intervalo para o lanche;
O aluno só será dispensado da prática de Educação Física quando apresentar atestado médico ou 
documento que comprove a impossibilidade de realizar tal atividade. Todavia, o aluno deverá realizar  
trabalhos teóricos trimestrais.
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Os portões principais da Escola somente serão abertos a partir das 6h30min;
Os alunos do Ensino Fundamental e Médio que chegarem antes do início das atividades ficarão em local 
restrito dentro da Escola;
Para a Educação Infantil, o acesso à Escola, sem a presença dos responsáveis, será apenas na hora das 
atividades. Solicitamos que, antes da entrada e após a saída, os responsáveis se comprometam e se 
responsabilizem pela disciplina dos mesmos.
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Durante as atividades, não será permitida a presença dos pais junto aos alunos, a não ser quando a Escola 
solicitar a participação dos mesmos. Isto também se aplica às aulas de Ed. Física, projetos internos e outros, 
onde a quadra é considerada a sala de aula do professor e alunos.

Para o Maternal II e Jardim, também serão enviadas tarefinhas, diariamente. Para a realização das mesmas, o 
aluno deverá dispor, em casa, dos seguintes materiais:

Tesoura sem ponta; 
Cola Branca; 
Gizão, lápis de cor e/ou hidrocor;
Lápis, borracha e apontador;
Em caso de falta as atividades serão enviadas no retorno do aluno para atualização ou o familiar poderá 
pegar na escola no contra turno do aluno, após solicitação na recepção da escola;
Para o Maternal I as tarefas de casa serão mensais. (1 vez ao mês)

É imprescindível a entrega do material nas datas determinadas pela escola;
O aluno levará diariamente tarefas, por disciplina, a serem realizadas em casa. No caso da não realização 
de alguma tarefa, receberá documento de alerta, devendo, no dia seguinte, apresentar os referidos 
documentos devidamente assinados por seu responsável. Além disso, tais tarefas deverão ser atualizadas 
no pós-horário escolar. Caso o tempo não seja suficiente, o aluno deverá terminá-las em casa, 
apresentando-as no dia seguinte;
Caso o aluno informe não portar algum dos materiais solicitados, será considerada sua fala e receberá 
documento de alerta;
As professoras e auxiliares não estão autorizadas a fazer verificação nas mochilas dos alunos para procurar 
material que o aluno afirme ter esquecido;
Se o aluno não dispuser de qualquer um dos materiais escolares necessários, diariamente, também 
receberá documentos de alerta e ficará no pós-horário para realizar atividades extras. Na próxima aula, o (s) 
referido (s) materiais deverão ser apresentados com as atividades atualizadas. Sendo também 
indispensável a entrega dos documentos assinados pelo responsável no dia seguinte;
O aluno deverá usar um caderno para cada disciplina. Não será permitido o uso de folhas avulsas em 
fichários;
A escola não se responsabilizará por perdas e danos de materiais usados pelo aluno dentro do colégio;
A fim de manter a ordem e a rotina escolar, evitar esquecer qualquer material, uma vez que não será 
autorizada a entrega dos mesmos no transcorrer do horário escolar.

Ensino Fundamental e Médio

Para os alunos da Educação Infantil, Maternal e Jardim, a cada trimestre serão aplicadas avaliações formais 
(provinhas) abordando os assuntos do período, às quais serão atribuídos os seguintes conceitos: Regular, 
Bom, Muito Bom e Ótimo;
Para alunos do Ensino Fundamental e Médio, a cada trimestre serão realizadas avaliações (testes e provas) 
do 1º ao 9º Ano (Ensino Fundamental) e 1ª, 2ª e 3ª Série (Ensino Médio).

NOTA QUALITATIVA PARA OS ALUNOS DO LAVINIENSE
A nota qualitativa é atribuída do 2º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, com o valor 
máximo de 0,5 pontos. Tal nota será somada às médias de 2 (duas) matérias;
A nota qualitativa é composta por duas partes, cada uma valendo 0,25 pontos. A primeira considera que 
fará jus a 0,25 pontos o aluno que tiver, no máximo, 2 alertas no trimestre. A segunda parte considera que 
fará jus o aluno que não tiver ocorrências disciplinares;
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As avaliações do aluno serão constantes nas diversas atividades de seu dia a dia e abrangem os aspectos: 
social, afetivo, cognitivo e psicomotor.

É expressamente proibida qualquer consulta nas avaliações e/ou portar instrumento de “cola”. Caso seja 
constatada essa situação, na avaliação será atribuída nota 0,00 (zero), bem como o aluno será notificado 
através da Advertência para o aluno do Laviniense;
Nos testes, para os alunos do Laviniense, serão abordados os assuntos trabalhados no trimestre corrente. 
Nas provas, serão os assuntos trabalhados desde o início do ano letivo até a data da prova trimestral;
Será vedada a repetição automática, para todos os cursos, de notas sobre qualquer pretexto ou para 
qualquer efeito;
Não haverá aplicação de provas de 2ª chamada no 3º trimestre para todos os cursos;
Qualquer aluno do Laviniense que, por alguma necessidade, deixar de realizar alguma avaliação, o 
responsável deverá procurar a Secretaria da Escola para solicitar avaliação de 2ª chamada, preencher 
requerimento, efetuar o pagamento da taxa correspondente no prazo de 24 horas, mesmo com 
documento comprobatório (atestado médico, declaração e/ou justificativa formal);
Todo teste/prova de 2ª chamada, para os alunos do Laviniense, é realizado no turno contrário ao que o 
aluno é matriculado, exceto os testes de l íngua estrangeira, em conformidade com o 
calendário/cronograma estabelecido;
O prazo para solicitar revisão e/ou alteração de notas é de 72 horas após a entrega das avaliações 
corrigidas, para todos os cursos.

PARA O LAVINIENSE
Teste - peso 1 (assunto do Trimestre corrente);
Provas - peso 2 (assuntos dos Trimestres anteriores e Trimestre corrente).

No término do 2º trimestre: o aluno estará em Recuperação Paralela, no caso das médias somadas do 
primeiro e segundo trimestre das matérias forem menores que 14 pontos;
No final do ano letivo: em época reservada para tal, mediante aulas, serão aplicadas provas de recuperação 
final atribuindo-se nota numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), onde serão somadas à média dos três Trimestres 
(média anual), dividindo-se por dois para obtenção da média final;
A frequência do aluno às aulas de recuperação deverá no mínimo atingir 75% (setenta e cinco por cento) do 
total de aulas dadas, considerando o aproveitamento do conteúdo aplicado.

RECUPERAÇÃO PARA OS ALUNOS DO LAVINIENSE
Os estudos da recuperação serão realizados da seguinte maneira:

Fórmula da Média Anual
1º trim + 2º trim + 3º trim

3
7,0>MA

Fórmula da Média Trimestral
T + Px2

3
7,0>MT =

Os critérios para aplicação da Nota Qualitativa estão apresentados a seguir, por ordem de prioridade:

Observações:
Não será promovido à série seguinte, o aluno que após estudos de recuperação, no final do ano 
letivo, não alcançar aproveitamento satisfatório (média mínima = 7,0).
- A escola poderá classificar o aluno oriundo de estabelecimento situado no país ou no Exterior 
conforme o estabelecido no Regimento Escolar.

Às disciplinas que, com a adição da Nota Qualitativa, retiram o aluno da Recuperação;
Às disciplinas em que o aluno tenha média acumulada mais baixa;
Às disciplinas de acordo com a sua ordem sequencial no Boletim de Notas do aluno.
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O boletim escolar estará disponível no portal da escola após os resultados da 2° chamada e/ou 
recuperação;
A fim de permitir o cálculo da nota final, após estudos de recuperação, usar-se-á o seguinte procedimento. 
(LAVINIENSE):

Média anual + nota de recuperação final

2
7,0>

Constituirão direitos dos alunos, além daqueles que lhes são outorgados por toda a legislação aplicável, 
especialmente no estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90.

Conhecer a história da fundação de sua escola;
Receber adequada orientação para o desempenho de suas atividades escolares;
Assistir às aulas teóricas e práticas e participar das mesmas;
Solicitar esclarecimento aos professores sobre dúvidas surgidas em sala de aula;
Ser considerado e valorizado, em sua individualidade, sem comparações ou preferências;
Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidas e/ou autocorrigidas e avaliadas;
Acessar o boletim no portal da escola e, consultar as notas trimestrais dentro do prazo estabelecido;
Conhecer a estrutura e o funcionamento do Pingo de Gente e Laviniense Ensino Integrado;
Usar adequadamente todas as dependências e equipamentos da escola, desde que seja autorizado 
e orientado para tal;
Dispor de todas as condições escolares necessárias para o seu desenvolvimento;
Ter liberdade de expressar suas opiniões de forma adequada;
Ser repreendido pelos professores, coordenadores e diretoras de forma justa, sem constrangimento 
e discriminação;
Ser respeitado por professores, coordenadores, diretoras e demais funcionários;
Ser respeitado por seus colegas;
Recorrer à Direção, caso sinta-se incomodado;
Conhecer as razões da penalidade que lhe for aplicada;
Contribuir com os projetos sociais da Escola;
Ter a oportunidade de estudar em qualquer escola-irmã, respeitando o processo de matrícula;
Compartilhar seus talentos na comunidade escolar através do Projeto “Escola e Família 
Compartilhando Alegria”;
Ter uma escuta ativa do SAP.
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Observação:
Durante o ano letivo, poderão ser alteradas ou inseridas outras normas que se façam necessárias.

Em harmonia com o contrato, as informações e dados dos alunos, seus responsáveis e membros do corpo 
administrativo e docente, bem como aqueles obtidos ao longo do ano letivo, serão tratados nos termos da 
Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). Deste modo, uma vez que o presente 
Regimento é vinculado aos instrumentos obrigacionais firmados para execução dos serviços educacionais, 
os responsáveis dos alunos e membros do corpo administrativo e docente da Escola autorizam a utilização, 
no todo ou em parte, das suas informações e dos seus dados coletados para consecução dos objetivos 
institucionais e bilaterais estabelecidos.

Ocorrendo determinação judicial ou solicitação de órgão público competente, os responsáveis dos alunos e 
os membros do corpo administrativo e docente tomam ciência que a Escola poderá divulgar, no todo ou em 
parte, as informações e dados coletados, para atender ao que lhe for solicitado e/ou dar pleno cumprimento 
à obrigação legal.

A Escola dará destinação devida às informações e dados coletados durante o ano letivo, retendo-os, quando 
necessário, para o cumprimento das obrigações legais e regulatórias que lhe são próprias.

Atenciosamente.
A Direção.

letivo e a prestação educacional, permanecendo o valor da anuidade. Na presente hipótese, a prestação de 
serviços será adaptada à realidade decorrente dos eventos mencionados, considerando, sempre, a 
legislação incidente, bem como as normas extraordinárias.

Ocorrendo os eventos enquadrados como pandemias, epidemias, força maior, calamidade ou caso fortuito, 
deverá ser observada a possibilidade de alteração da modalidade de aulas através de plataformas virtuais, 
excepcionalmente, de forma que permaneça a prestação dos servicos educacionais, sem prejuízos ao ano

A Rua Galícia, rua da escola, tem sentido único.
A rotatória da Escola destina-se ao embarque e desembarque IMEDIATO, deve ser utilizada somente 
durante o tempo necessário para entrar ou sair do veículo e sem o abandono do mesmo pelo motorista. A 
janela do veículo deve permanecer aberta para o reconhecimento do responsável que vem buscar o aluno; 
Na rotatória, utilize o lado direito da pista para o embarque e desembarque. O lado esquerdo é uma área 
de saída de carro.
Não desça do carro para arrumar o seu filho (a) ou fazer-lhe carinho. Realize seu momento de despedida em 
casa.
Se desejar permanecer por um tempo maior na Escola, estacione o veículo no estacionamento reservado.
Caso seu filho esteja no pós-horário, não espere na rotatória, estacione e aguarde-o.
Assim que o responsável ou motorista entrar na rotatória, o aluno será anunciado. Caso seu filho não se 
encontre à espera, o correto é dar a volta no quarteirão e entrar novamente na rotatória.
Use sempre o cinto de segurança e transporte as crianças menores de 10 anos no banco de trás do veículo, 
também com o cinto de segurança ou cadeirinha específica.
Na saída da Educação Infantil serão liberadas, primeiramente, as crianças do Maternal e depois do Jardim. 
Informe com antecedência quem irá buscar o aluno;
Não estacione em frente da garagem dos vizinhos. Além de ser proibido, precisamos conviver em 
harmonia com os mesmos.
Não furem a fila do corredor de carros ou parem em fila dupla. Isso é um desrespeito a todos e um péssimo 
exemplo para seus filhos;
Planeje com antecedência as despedidas.
Quando possível, transporte o material escolar junto ao aluno, agilize o desembarque.
Os funcionários identificados da escola irão auxiliá-lo. Aceite suas orientações.
PORTÃO 1 - A rotatória do Laviniense receberá os alunos do Fundamental I, II e Ensino Médio para a entrada 
do turno matutino e SAÍDA de ambos os turnos;
PORTÃO 2 - A guarita principal estará aberta para a entrada dos alunos do fundamental I e II do Turno 
Vespertino;
PORTÃO 3 - A rotatória do Pingo de Gente receberá os alunos da Educação Infantil dos Turnos Matutino e 
Vespertino.
Transporte Escolar - é importante informar à escola qual o veículo, modelo, placa e motorista que deixa ou 
leva o aluno.

O TRÂNSITO SÓ MUDA QUANDO A GENTE MUDA.

Com o objetivo de manter a ordem e a rotina de trabalho do Estabelecimento, informamos aos senhores que 
não pratiquem os seguintes procedimentos:

Estacionar na faixa de pedestre;
Estacionar nas garagens das residências vizinhas;
Estacionar nos portões de entrada e saída da Escola;
Usar o estacionamento rotativo fora dos horários estabelecidos, bem como permanecer nele 
desnecessariamente;
Estacionar nas rotatórias, pois seu uso deverá ser apenas para embarque e desembarque;
Entrar nas dependências da Escola que sejam restritas aos alunos e funcionários;
Manter os dados cadastrais do aluno desatualizados;
Exercer, comércio interno, atividade comercial nas dependências da escola;
Adotar medidas de repreensão aos alunos;
Conversar com os professores sem horário previamente marcado;
Tratar de forma desrespeitosa os funcionários e alunos da Escola;
Ocupar as mesas do refeitório em horários de uso dos alunos;
Entrar com animal nas dependências da escola;
Filmar ou fotografar atividades escolares sem autorização da Direção, exceto nos eventos internos;
Dar carona para professor (a) e outros colaboradores da escola;
Doar uniforme escolar para quem não é aluno da escola;
Reprodução do uniforme escolar e materiais didáticos (v.g. Apostilas) elaboradas por outra 
instituição e/ou sua LOGOMARCA, ambos de propriedade do contratado.
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Os pais e/ou responsáveis deverão comunicar de imediato o colégio. O aluno permanecerá em casa até o 
completo restabelecimento.

Caso o aluno apresente qualquer manifestação de mal-estar, a escola entrará em contato com o responsável, 
para que se possam tomar as cabíveis providências.

Doenças manifestadas em casa:

Doença manifestada na Escola:

Observações:
Fica proibida a entrada ou a permanência do aluno na escola, se o mesmo estiver com febre ou doença 
infecto-contagiosa;
No caso de qualquer doença, o responsável do aluno deverá apresentar durante a ausência do mesmo, 
atestado médico constando o(s) dia(s) de afastamento. Caso não o faça, no retorno do aluno, deverá ser 
apresentado atestado médico que comprove o mesmo encontrar-se apto às atividades escolares;
Se o(a) aluno(a) necessitar de cuidados médico-hospitalares, durante o período em que se encontrar 
realizando atividades escolares, o CONTRATADO o(a) encaminhará ao hospital indicado pelo(a) 
CONTRATANTE no ato da matrícula;
Na hipótese do CONTRATADO realizar alguma despesa visando à prestação de socorro ao(à) aluno(a), 
o(a) CONTRATANTE assume expressamente a responsabilidade pelo ressarcimento;
A escola não administrará medicamentos ao aluno. Em caso de extrema necessidade, o responsável 
deverá comparecer à escola e administrar pessoalmente;
Em caso de suspeita de doença infecto-contagiosa como conjuntivite, catapora no ambiente escolar, será 
solicitado ao responsável do aluno que venha buscá-lo imediatamente e seu retorno será mediante 
atestado ou declaração médica;
Alunos que apresentarem pediculus humanus capitis (piolho) devem realizar imediatamente o tratamento 
devido.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Observações:
Não é indicado que estudantes do Laviniense, mesmo que irmãos, entreguem o lanche da Educação Infantil.

Na opção deste serviço, os alunos do Laviniense deverão comprar seu lanche diretamente na cantina. Para os 
alunos da Educação Infantil, os responsáveis efetuarão a compra do lanche, antecipadamente, escolhendo o 
cardápio disponível.

Advertência verbal;
Notificação;
Retirada da sala;

IV.
V.
VI.

Advertência escrita;
Suspensão;
Expedição de transferência com cancelamento de matrícula.

I.
II.
III.

Observações:

Observações:

A cada três notificações, o aluno receberá 1 advertência escrita;
Dependendo do ato de indisciplina, a ordem das sanções poderá ser alterada.

A cada três documentos de alerta, o aluno receberá uma advertência. Somando-se três advertências num 
mesmo trimestre, o aluno terá suas atividades escolares suspensas por um dia. Ocorrerá uma nova suspensão 
a cada alerta recebido, até que o trimestre seja encerrado.

1.
2.

SANÇÕES POR
Tarefas não realizadas, falta de material e chegada em atraso:

Documentos de Alerta;
Advertência Escrita;
Suspensão.

I.
II.
III.

Poderão ser aplicadas em decorrência de atos inadequados. Tal medida disciplinar visa a preservação da 
cidadania escolar, elemento básico indispensável à formação humana.

Para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, comemorações de aniversários (alunos e professores) 
não serão permitidas.
Obs.: Não é indicado que estudantes do Laviniense, mesmo que irmãos, entreguem o lanche do 
aluno da Educação Infantil.

Comunicar à Coordenação, antecipadamente, para solicitar agendamento;
No dia do aniversário trazer o bolo em recipiente descartável, assim como, garfinhos, pratinhos e 
guardanapos;
Caso envie sucos, os mesmos deverão vir gelados, acompanhados de copos descartáveis;
Os participantes do aniversário serão o aluno aniversariante, os colegas de classe e a professora;
Não será possível alunos do Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio (mesmo que sejam irmãos) 
participarem;
Somente será permitido vela (comum) para o bolo;
Não será permitido entrega de convites de aniversário que não seja para todos os alunos da turma do 
aniversariante;
É facultativo o uso do registro fotográfico. Caso a família deseje registrar, deverá deixar um aparelho 
celular, tablete ou máquina fotográfica com a Coordenação. 

Para a Ed. Infantil: Se for do interesse dos pais e/ou responsáveis dos alunos, realizar o aniversário do aluno 
na Escola, este será na hora do recreio (o aluno deve trazer o lanche regularmente). O procedimento será:

O aluno e/ou responsável do turno matutino poderá consultar o portal da escola a partir das 14 horas do 
mesmo dia, para tomar conhecimento dos conteúdos perdidos. No que se refere aos alunos e/ou 
responsáveis do turno vespertino, o procedimento será a partir das 8 horas do dia seguinte à falta;
As matérias perdidas deverão ser estudadas em casa, devendo as tarefas serem realizadas pelo aluno e 
deverão ser entregues no retorno às aulas. Caso contrário, receberá documento de alerta. Exceto se 
houver comprovação de que se encontrava enfermo. Em tal situação, determinaremos um tempo para que 
o aluno possa colocar as atividades em dia;
O aluno deverá, no caso de faltas, tomar conhecimento dos conteúdos e atividades perdidas, atualizando-
as para em seu retorno apresentá-las. Caso contrário, receberá documento de alerta.

São deveres do aluno:

Zelar pelo nome do Centro Educacional Pingo de Gente e Laviniense Ensino Integrado (fora ou 
dentro do colégio), honrando-o com sua conduta irrepreensível e pelo cumprimento dos deveres 
escolares;
Frequentar as aulas devidamente uniformizado, não descuidando de sua higiene pessoal;
Acatar a autoridade da Direção, dos professores e dos funcionários do Centro Educacional Pingo de 
Gente e Laviniense Ensino Integrado, tratando-os com cortesia e respeito;
Tratar com cortesia e respeito os colegas;
Usar diariamente o uniforme completo em bom estado;
Ser assíduo aos trabalhos escolares, comparecendo às aulas, testes e aulas de Educação Física, 
podendo ser solicitado em outro turno e/ou sábados letivos;
Ocupar, na classe, o lugar que lhe for designado, ficando responsável pela respectiva carteira;
Possuir material escolar solicitado, conservando-o atualizado;
Colaborar com a Direção do estabelecimento na conservação do prédio, mobiliário escolar e de 
todo o material de uso coletivo, concorrendo também para que se mantenha rigoroso asseio das 
instalações físicas;

I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

Comparecer às comemorações cívicas, desfiles, competições pedagógicas, esportivas, 
solenidades escolares e outras atividades, quando para isso for convocado, mesmo que seja em 
outro turno;
Ter ótimo comportamento social, concorrendo, onde quer que se encontre, para elevação do 
conceito do estabelecimento;
Participar das aulas e incubir-se das tarefas que lhe forem atribuídas pelos professores, dedicando-se 
ao estudo e à execução dos deveres escolares com excelência;
Indenizar prejuízos, quando causar danos ao material do estabelecimento ou em objetos do colega, 
funcionários e professores;
Responsabilizar-se por seus materiais escolares, objetos pessoais e quantias que estiverem em seu 
poder;
Preservar a integridade institucional em ambientes virtuais e presenciais;
Usufruir dos recursos escolares que lhe são oferecidos para desenvolver suas habilidades cognitivas, 
sociais, emocionais e físicas.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.

Entrar em classe e sair dela sem a devida permissão do professor;
Transitar pelas imediações das classes em funcionamento, a não ser quando necessário;
Ocupar-se, durante as aulas, de qualquer trabalho alheio a elas;
Faltar aula e querer participar somente das atividades pedagógicas, esportivas, extraclasses, etc;
Proferir injúria ou calúnia contra colegas ou funcionários do estabelecimento, ou praticar atos de 
violência;
Participar de movimento de hostilidade ou desprestígio ao estabelecimento (dentro e fora do 
mesmo) inclusive e ambiente virtual ou nas redes sociais;
Promover grupos em redes sociais que tragam constrangimento para alunos e funcionários do 
Estabelecimento;
Deixar de assistir à aula do dia ou ausentar-se das demais, sem a autorização da Direção do 
estabelecimento;
Entregar convites ou similares para qualquer tipo de evento, dentro do estabelecimento de ensino, 
sem autorização prévia da Coordenação/Direção;
O uso de corretivo; em caneta, fita ou líquido;
Trocar informações com colegas ou fazer consultas, em materiais ou outros, durante a realização de 
testes ou provas;
Danificar materiais, equipamentos e instalações do estabelecimento;
Deixar de cumprir seus deveres escolares;
Fazer pedidos indevidos aos professores;
Pretender ter tratamento superior em relação aos colegas;
Apresentar-se sem uniforme às aulas: mesmo que seja em outro turno;
Usar ou portar telefone celular em qualquer dependência do colégio sem permissão da 
Coordenação;
Portar rádio ou similar, jogos (baralho, dama, dominó), e outros brinquedos em sala de aula, 
laboratórios, auditórios, biblioteca e demais dependências sem permissão da Coordenação;
Apresentar-se sem material escolar necessário para as atividades na escola;
Utilizar calculadoras e gravadores durante as aulas sem autorização da Coordenação;
Comprar de ambulantes, alimentos ou produtos, na frente da escola ou adjacências 
(desacompanhados de seus pais e/ou responsáveis);
Entrar nas salas de aula, ao chegar em atraso ao colégio;
Fazer pedidos (delivery) para ser entregues na Escola;
Realizar venda ou troca de produtos/objetos sem autorização da Direção;
Qualquer tipo de relacionamento amoroso com funcionários(as);
Postar informações ou imagens sem autorização do colégio, funcionários e alunos, causando 
constrangimento para os mesmos;
Solicitar carona de professores e funcionários, salvo em caso de parentesco entre ambos;
Solicitar ao professor e a qualquer outro funcionário, aulas particulares;
Namorar e/ou ter contato físico nas dependências da escola;
Estabelecer contato com os professores e outros colaboradores em redes sociais;
É proibido portar e/ou utilizar, em qualquer dependência da Escola, independente da atividade 
e/ou turno em que o (a) aluno (a) se encontre, mesmo na presença do responsável:

Trocar de turma/sala no decorrer do Ano Letivo.

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

XXXII.

Jogos Eletrônicos, Ipod, Ipad, gravador, calculadora, câmera fotográfica, outros equipamentos 
eletrônicos e brinquedos também não serão permitidos sem a autorização da Coordenação.

Srs. Pais e/ou Responsáveis.
Leiam as normas abaixo, com o aluno, pois o conhecimento das mesmas é fundamental para a adaptação, 
disciplina e desenvolvimento do discente.

92 3236.0000   |   3236.0017   |   3236.0108
atendimento@laviniense.com.br

www.laviniense.com.br

Rua Galícia, 34, Jardim Espanha
Adrianópolis - Manaus - AM - CEP: 69057-062
CNPJ: 34.487.157/0001-05

SIGA
A GENTE
NAS REDES
SOCIAIS
Acompanhe
nossas atividades
e o dia a dia
da escola.

C E Pingo de Gente e
Laviniense Ensino Integrado
@pingoelaviniense

UNIFORME ESCOLAR

POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

TRATAMENTO DE DADOS

ORIENTAÇÃO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS PARA A
ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO 

VEDADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

DEVERES DOS ALUNOS

SERÁ VEDADO AO ALUNO

CANTINA

SANÇÕES DISCIPLINARES

DIREITOS DOS ALUNOS

EM CASO DE FALTAS

AVALIAÇÕES

ATIVIDADES NA ESCOLA

ATENDIMENTO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

ANIVERSÁRIOS FESTEJADOS NA ESCOLA

EM CASO DE DOENÇAS (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio)

TAREFAS DE SALA/CASA (Material Escolar)

TAREFAS DE CASA (Educação Infantil)
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