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Prezado aluno as aulas iniciarão dia 07/02/2022 

 
 

 É com satisfação que estamos recebendo-o neste estabelecimento de ensino. Para que possamos caminhar 

com tranquilidade é necessário que algumas normas/regras de direitos e deveres sejam observadas e cumpridas. 

Para tanto é preciso que você as conheça, pois todas estão de acordo com o regimento escolar deste 

estabelecimento. Leia-as com atenção:   

 

● Horário de aula: entrada 18:40 e saída 22:45. 

* Tolerância para atrasos: até 19 horas. Após este horário, o portão será reaberto as 19:30 horas e fechado 

definitivamente as 19:35h. 

● Não será permitida a entrada de alunos pela porta de vidro da secretaria. 

● A escola não se responsabiliza por danos materiais, carros, motos e bicicletas no pátio e outros pertences 

não pedagógicos internos ou externos. 

● Os cursos oferecidos pelo colégio são presenciais, e exigem frequência de 75%. Caso as faltas 

ultrapassem 25%, acarreta em reprovação. 

  
 Direitos - Art.167- Além daqueles que lhe são outorgados por toda legislação aplicável, constituirão direitos dos alunos; 

 VI – solicitar revisão de notas, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir da divulgação das mesmas; 

 XVI – entrada e saída fora do horário estipulado pelo Estabelecimento de Ensino, desde que devidamente comprovada a 

necessidade (devidamente registrada em documento próprio pela equipe pedagógica e/ou direção).   

  XVIII – O aluno ficará ciente que excetuando-se problemas mais sérios (consultas médicas por exemplo) ele deverá arcar 

com o ônus das faltas ou avaliações previstas para as aulas que irá perder. 

 Deveres - Art.168 - Constituirão deveres do aluno: 

 II– comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 

 III - cooperar no cumprimento  da carga horária mínima exigida, em caso de reposição de aulas; 

 Proibições - Art 169 – É vedado ao aluno: 

 I – entrar e sair da sala, durante a aula, sem autorização do respectivo professor e faltar-lhe com respeito. 

 II – ausentar-se da escola, em horário escolar, sem expressa autorização da Direção, Equipe Pedagógica e Coordenação; 

 IV – fazer-se acompanhar de elementos estranhos à escola, sem autorização da Direção, Orientação, Equipe Pedagógica; 

 V – Provocação de tumulto, conduta inconveniente; X – Ameaça; XV – Apologia ao crime; XXIV – Receptação. 

 

A DIREÇÃO                 
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COLÉGIO ESTADUAL PAULO LEMINSKI – TERMO DE CIÊNCIA DAS NORMAS 
   
  

Eu _________________________________________________________________________, declaro estar 

ciente das normativas propostas pela escola e as aceito, entre essas normas: 

 

● O horário de aula é: entrada 18:40 e saída 22:45. 

* Tolerância para atrasos: até 19 horas. Após este horário, o portão será reaberto as 19: 30 horas e fechado 

definitivamente as 19:35h. 

● Não será permitida a entrada de alunos pela porta de vidro da secretaria. 

● A escola não se responsabiliza por danos materiais, carros, motos e bicicletas no pátio e outros pertences 

não pedagógicos internos ou externos. 

● Os cursos oferecidos pelo colégio são presenciais, e exigem frequência de 75%. Caso as faltas 

ultrapassem 25%, acarreta em reprovação. 

 

 Assinatura: __________________________________________ Data:______/______/_______. 


