
 

 

 

 

Fundamental II e Médio 

 

Introdução 
É importante receber informações sobre a rotina escolar; esse é um documento de apoio e de 

orientação, que acompanhará as famílias do Via Sapiens, durante o ano letivo.  

É o Regimento Escolar simplificado, que reforça os direitos e deveres do aluno e apresenta, de 

forma simplificada, alguns procedimentos que vão conduzir todo o processo. 

O Via Sapiens recomenda a leitura conjunta entre pais e filhos (alunos).  O compromisso é 

selar uma parceria com esclarecimentos dos respectivos papéis (escola/aluno/família) para 

juntos, formamos  crianças e  jovens com responsabilidade. 

 

Principal Papel da Escola 
Aprimorar habilidades e construir competências para o desenvolvimento cognitivo e sócio- 

emocional 

 

Principal Papel da Família 

Incentivar e valorizar o aprendizado permanente, somado à importância e prática permanente 

da ética e dos princípios e valores morais. 

Principal Papel do aluno 

Empenhar-se na busca de seu desenvolvimento cognitivo e social convivendo no espaço 

coletivo com respeito. 

 

Horários de Entrada e Saída 

 

Ensino Fundamental II – das 7h30 às 13h; 

Ensino Médio – das 7h30 às 13h, com extensão de aula em alguns dias da semana no 

período da tarde, para compor a matriz curricular (consultar horário de cada série). 

Material 
O Colégio Via Sapiens tem parceria com o Sistema Anglo de Ensino que apresenta a 

programação curricular em apostilas de uso diário. Esse é um material exclusivo do aluno, por 

isso, o cuidado e a manutenção durante o ano letivo são imprescindíveis. 

 

Lição de Casa 
 

Ensino Fundamental II - as solicitações de lição de casa são feitas em sala de aula pelos 

professores e registradas, para acompanhamento sistemático,  no “aluno WEB”; 

Ensino Médio – realização de tarefa Mínima e Complementar e/ou exercícios do material 

Anglo, de acordo com as orientações de cada professor.  



 

 

 

 

Recursos Tecnológicos 

 
O uso da tecnologia na educação já é consenso. Os serviços obtidos, a partir do seu acesso, 

agilizam a comunicação e permitem o aprimoramento do aprendizado. 

 

Aplicativo Via Sapiens  

Como?Digite na AppStore (iPhone) e na Play Store (Android) o nome da Escola - Via Sapiens 

– para encontrar o Aplicativo. 

O que? Comunicados, Orientações, Convites para Eventos escolares, Rotina escolar - Avisos 

sobre falta de: lição de casa, uniforme, documentação, etc..... 

 Site do Colégio 

Como: www.viasapiens.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que? calendário, lista de material, notícias,  acesso aos serviços complementares, manual 

de orientações ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Portal Anglo 

Como? acessar pelo site do Colégio (www.viasapiens.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que?Livro Eletrônico, Plurall (1º e 2º ano do Ensino Médio), Anglopédia: Questões ENEM e 

Vestibular ; Veja: Edições e Notícias; Almanaque Abril: Acervo de pesquisa - textos e imagens; 

Objetos Digitais: Animações, simuladores, etc ;  TWIG e TigTag: Acervo de vídeos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALUNO WEB – Dia a dia escolar 

 

 
Como? acessar pelo site do Colégio (www.viasapiens.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O que?Calendários (Anual e de Provas); Horários de Aulas; Conteúdo Programático (Conteúdo 

diário de cada aula dada) ; Lição de casa (Descrição de toda lição de casa – fundamental II); 

Boletim (períodos determinados), Boletim e Ocorrência Disciplinares (nas ocorrências clicar em 

calendário mensal ou anual para visualização). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

SMARTLAB 

O que ? Plataforma com múltiplos conteúdos digitais, relevantes e muito atrativos. Seu 

principal propósito é ajudar  crianças e adolescentes  através da tecnologia e conectividade a 

buscarem soluções diferenciadas na produção de conhecimento. 

Como? Acessar pelo site do Colégio (www.viasapiens.com.br) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 
 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 
 

I – Instrumentos  
  
Os instrumentos de avaliação são qualitativos e quantitativos, a saber: 
 
- Atividades de pesquisas, elaboração de trabalhos e registros; 
- Provas de conteúdo (mensais e trimestrais); 
- Simulados (Fundamental II: prova Anglo Brasil e Multidisciplinar e Médio: simulados Anglo). 
- Avaliação Interativa. 
 
Serão aplicados, no mínimo, dois instrumentos de avaliação. 
 

http://www.viasapiens.com.br/


 

 

 
 
 
 
O calendário de provas é divulgado antecipadamente, respeitando a dificuldade e o tempo 
necessário para a execução. 
Os simulados são aplicados de acordo com o Calendário Anglo. 
 
II – Avaliação Interativa 
 
É uma avaliação prevista em Lei e fará parte da composição da média final em cada trimestre, 
onde serão avaliados os itens de comprometimento do aluno durante o processo, sendo: 
pontualidade na entrega de tarefas; empenho nos estudos, realizando suas lições de casa e 
participação construtiva em sala de aula. 
 
Ensino Fundamental II: a nota da Avaliação Interativa será atribuída pelo professor da 
disciplina; 
 
Ensino Médio: a nota da Avaliação Interativa será composta pelo resultado da média das 
interativas, de cada disciplina. 
 

III – Média Trimestral 
 
A Média Final Trimestral (MTRI) será calculada com base nos resultados do processo que 
inclui os aspectos cognitivos e formativos, sendo a média mínima de 6,0 (seis). 
 
Segue abaixo descrição da fórmula matemática que será aplicada para obtenção desses 
valores: 
 
 
Cálculo da Média 

 
MTRI = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6) * 0,9 + AI * 0,1 

NTOT 
 
NTOT = Número Total de Avaliações Aplicadas em cada componente (de acordo com o 

segmento) 
. 
P1, P2, P3 ... = Provas/Trabalho 
 
 
III – Verificação do Rendimento Escolar 
 
Compreende a verificação de resultados de avaliação, e do aproveitamento sistemático e da 
observação direta do aluno. Em caso de insuficiência durante o processo, os responsáveis 
serão convocados pela Orientação e/ou Coordenação, para receber informações e orientações 
importantes para o acompanhamento do rendimento escolar do aluno. 
 
Os alunos serão avaliados trimestralmente, considerando aspectos quantitativos e qualitativos 
e serão objetos de apreciação do Conselho da Classe. 
 
Os critérios de avaliação estarão fundamentados nos objetivos específicos de cada 
componente curricular, nos objetivos de cada curso e nos objetivos gerais de formação 
educacional que norteiam a escola. 
 
Os resultados das avaliações serão registrados nos boletins trimestrais e finais, em cada 
componente curricular. 
 



 

 

 
 
 
 
Os resultados das avaliações serão traduzidos em notas, na escala de 0 (zero) a 10 (dez) de 5 
(cinco) em 5 (cinco) décimos, que identificarão o rendimento dos alunos. No cálculo da média 
trimestral, seguir-se-á o critério: 0 à 0,25 arredondamento para o inteiro inferior, 0,26 à 0,75 
arredondamento para 0,5 e acima 0,76 para o inteiro consecutivo. 
 
 
IV – Ausência em Avaliações 
 
Ensino Fundamental II 

Provas Mensais = a família deverá comunicar o depto de orientação e o aluno deverá procurar 

o professor no dia do retorno da ausência. O professor agendará com o aluno data e horário 

para a realização da mesma. 

Provas Trimestrais = o aluno deverá realizar inscrição (com Eliana) para realização da prova 

substitutiva. O período de inscrição e cronograma para a realização das mesmas será 

divulgado no calendário de provas trimestrais. Caso a ausência seja justificada por meio de 

atestado médico, de serviço militar ou de falecimento em família, o mesmo ficará isento do 

pagamento da taxa correspondente. 

O não cumprimento desse protocolo acarretará em atribuição de nota zero. 

Ensino Médio 

Provas Mensais e/ou Trimestrais: o aluno deverá justificar sua ausência em até 48 horas após 

o seu retorno às atividades escolares, requerendo a prova substitutiva ( com Eliana) no prazo 

previamente estabelecido; se o aluno apresentar atestado médico, de serviço militar e de 

falecimento em família, o mesmo ficará isento do pagamento da taxa correspondente. 

O não cumprimento desse protocolo acarretará em atribuição de nota zero. 

Obs importante: Em caso do aluno perder a prova mensal e/ou trimestral, a nota da 

prova substitutiva entrará na composição da média no lugar de ambas, isto é, o aluno 

fará uma prova e a nota obtida valerá para as duas avaliações. 

Em situação excepcional, o Conselho de Classe deliberará por nova oportunidade. 

Considerações sobre as Recuperações 
 

O aluno realizará, em cada trimestre, todas as recuperações das disciplinas em que a 

média for inferior a 6,0 (seis). 

Recuperação Contínua 

- professores farão, durante todo o processo, revisões dos conteúdos, em sala de aula, com o 

objetivo de tirar dúvidas e retomar conceitos. 

Recuperação Paralela 

- atividades extras sala serão selecionadas pelo professor, diversificando os desafios, 

reforçando os estudos (refazendo provas e/ou tarefas), indicando plantões online e  propondo 

trabalhos de pesquisa. 



 

 

 

 

 

Obs: a presença do aluno, nos plantões propostos, também contribuirá para as 

considerações do conselho de professores. 

  

Procedimento para o cálculo da nota após a recuperação trimestral 
 
- a nota após a recuperação é calculada da seguinte forma: 
 

MÉDIA TRIMESTRAL + NOTA DE RECUPERAÇÃO 
2 
 

Exemplo 1: Média Trimestral = 5,0 Nota de Recuperação = 7,0 Cálculo: (5 + 7)/2 = 6,0 
Média após a recuperação = 6,0 
 
Exemplo 2: Média Trimestral = 5,0 Nota de Recuperação = 8,0 Cálculo (5+8)/2 = 6,5 . 
Média após a recuperação = 6,0  
Obs.: a nota após a recuperação será de, no máximo, 6,0. 
 
Exemplo 3: Média Trimestral = 5,0 Nota de Recuperação = 4,0 
Média Após Recuperação = 5,0 
Obs.: caso a nota trimestral seja maior que a média após a recuperação, permanece a média 
trimestral antes da recuperação. 
 

Recuperação Final 

- se o aluno, após as recuperações, não atingir média as condições necessárias para 

aprovação (vide Promoção/Retenção), deverá se submeter à Recuperação Final, em até 3 

(três) componentes curriculares. Em caso de exceder o número de componentes curriculares, 

serão analisadas as condições em Conselho de Classe, que deliberará sobre a 

Reprovação/Aprovação. 

- para a aprovação, durante o processo de recuperação final, o aluno deverá obter, no mínimo, 

nota 6,0 (seis), calculada da seguinte forma: 

(MAD + NPR) = 6,0 

2 

MAD =média anual da disciplina = (nota 1ºtrim + nota 2º trim. + nota 3º trim.) /3 

NPR = nota da prova de recuperação final 

 

As considerações do conselho de classe também são resultados dos registros das avaliações,  

da frequência do aluno e da execução de tarefas, acreditando que também é importante o seu 

empenho acadêmico na composição das notas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Promoção/Retenção 
O aluno para ser considerado aprovado, deverá reunir duas condições em cada disciplina: 
- 1º. Somar 18 pontos ao final dos três trimestres; 
- 2º. Ter no mínimo, nota 6,0 (seis) no último trimestre . 
 
A reconsideração sobre reprovação terá um prazo de três dias úteis para ser protocolada 
na escola. 

 
Regras Disciplinares 

A escola precisa de normas e regras para cumprir seu papel e garantir seu funcionamento. Sua 

responsabilidade é construir uma convivência harmoniosa entre os diferentes alunos e 

segmentos e para isso acontecer, é preciso que as atitudes desregradas sejam alvo de 

registros e de sanções. Tendo o aluno recebido alguma advertência, os pais serão avisados, 

dando ciência aos documentos de registros enviados ou, em caso mais grave serão chamados 

para, pessoalmente serem informados. 

 “... crianças precisam sim aderir às regras (que implicam em valores e formas de conduta) e 

estas somente podem vir de seus educadores, pais e professores. O limite situa e dá 

consciência”- La Taille. Adaptação do livro Indisciplina na Escola de Julio Groppa Aquino. 

Seguem abaixo as normas disciplinares determinadas pela equipe do Via Sapiens: 

 

1. ATRASOS 

Consideramos o atraso de início de período, um aspecto de responsabilidade das famílias e 

contamos com o auxílio das mesmas para garantir o rigor da rotina escolar, podendo assim, 

evitar a penalização dos alunos. 

Os atrasos serão registrados na ficha de ocorrências do aluno; é importante lembrar que 

atrasos são infrações leves, mas que  também causarão ao aluno prejuízo  no seu 

aprendizado. 

Entrada: 1ª aula às 7h30 

- das 7h31 às 7h40, o aluno deverá aguardar a ordem do inspetor para a entrada em sala,  

considerando que receberá falta nesta aula; 

- após as 7h40, o aluno só poderá entrar na 2ª aula ficando com falta e registrado na ficha  

disciplinar do aluno; 

- após início da 2ª aula (8h20min) o aluno não poderá mais entrar, exceto com atestados, 

autorização prévia, ou justificativas previstas em lei (alistamento, luto e demais). 

- após intervalo e entre as aulas o aluno que entrar após o professor, será considerado  

atraso e o mesmo será registrado na ficha disciplinar. Neste caso o aluno só poderá entrar em 

sala com autorização do Departamento de Orientação, com a devida justificativa. Será 

registrado como ocorrência, com a ciência dos responsáveis e no caso de reincidência o aluno 

poderá ser  advertido e os responsáveis notificados por email, informando os prejuízos 

pedagógicos. 



 

 

 

 

2. SAÍDAS AO BANHEIRO 

Durante os intervalos (entre aulas), os alunos não deverão se ausentar das salas. Em caso de 

urgência, solicitarão permissão ao professor que iniciará a aula seguinte. Sem o devido 

consentimento, será registrado como atraso. 

3. UNIFORME 

Fundamental II 

É obrigatório e condição para o aluno poder permanecer nas aulas e nas dependências do 

colégio durante os dois períodos. 

Depois de uma intensa campanha de conscientização junto às famílias e alunos o 

Departamento de Orientação notificará a ocorrência e enviará notificação para a ciência dos 

pais ou responsáveis e reincidindo, o aluno será advertido. 

Obs.: Só haverá tolerância a essa norma, com comunicação prévia (justificativa por 

escrito) dos responsáveis. 

A identificação dos mesmos é imprescindível. 

 

Ensino Médio 

A Orientação recomenda em 2017 o uso de camisetas do colégio como opcional. 

Lembramos que à partir de 2018 o uso será obrigatório. 

 

É expressamente proibido o uso de: shorts, regatas, decotes, jeans rasgados ou 

chinelos. O aluno que transgredir esta regra será advertido. 

4. MATERIAL 

É responsabilidade do aluno, trazer o material completo (livros, cadernos, régua, dicionários, 

compassos, caneta, lápis, borracha e apontador). Ele é indispensável para o acompanhamento 

das aulas, sua falta pode implicar em subtração de nota (quadro de avaliação interativa), uma 

vez que interfere no aproveitamento da aula. 

Lembretes: 

- o uso da agenda é obrigatório; 

- todo material deverá ser identificado (nome e série); 

- não será permitida a saída de sala para pedir material emprestado.  

- telefones, I pad, tablets e demais aparelhos tecnológicos, só serão utilizados em sala com 

solicitação do professor, pedimos cuidado máximo, pois a escola não se responsabilizará por 

qualquer dano ou perda.  



 

 

 

 

5. LIÇÕES E TRABALHOS 

Devem ser registrados na agenda e os prazos respeitados. Lições e trabalhos não realizados 

ou incompletos resultam em subtração da nota 

6. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALA 

É dever do aluno, como cidadão,  manter a sala limpa ou outros espaços de convivência 

coletiva; deve conservar os materiais tais como carteiras, lousas, projetores, computadores, 

murais, paredes, portas, lixo e demais espaços coletivos. 

Danificar o mobiliário, ou qualquer outro objeto, sujar paredes ou chão, além de incorrer em 

punição, o aluno poderá estar sujeito a arcar com as despesas da respectiva reposição. 

7. ALIMENTOS EM SALA 

Não é permitido comer em sala de aula nem nos corredores em horário de aula; somente é 

permitido trazer garrafa para beber água durante a aula. 

Atenção! É preciso fazer a reposição da água durante os intervalos, porque não será 

permitido sair durante a aula. 

8. CELULAR, IPAD, VIDEOGAME OU QUALQUER OUTRO OBJETO NÃO PERTINENTE à 

AULA. 

Durante as aulas os mesmos deverão permanecer totalmente desligados e guardados na 

mochila. Em caso de infração, o professor deverá encaminhar o aluno ao departamento de 

Orientação. Vale lembrar que essa ocorrência subtrairá 20 pontos, sendo considerada infração 

média. 

Obs.: por não se tratar de material escolar, o colégio não se responsabilizará por perdas 

ou danos desses objetos. 

9. EXCLUSÃO DE SALA DE AULA 

O professor, depois de fazer a correta intervenção e o aluno não atender às suas orientações, 

poderá excluí-lo da sala de aula e encaminhá-lo ao departamento de Orientação, fazendo-o se 

responsabilizar pela atitude perturbadora. Lembramos que a exclusão é considerada infração 

média. 

10. NAMORO 

O namoro, entre adolescentes, faz parte das relações sociais, portanto namorar é permitido, 

desde que os mesmos tenham atitudes discretas e respeitosas no ambiente escolar. 

Em caso de desrespeito, os alunos serão orientados. Havendo reincidência os alunos serão 

advertidos e os responsáveis comunicados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sanções pelo não cumprimento das regras  

estabelecidas no regimento 
 

ATRASOS/ATITUDES 

O aluno, que tiver atitudes que possam infringir as regras estabelecidas, será penalizado de 

acordo com a seguinte classificação: 

 

Infração Grave: 

• Drogas lícitas ou ilícitas: proibido usar ou portar na escola; 

• Agressão física (brigas) com professor, colegas e funcionários; 

• Depredação (danificar objetos da instituição) ; 

• Saída do estabelecimento sem prévia autorização.; 

• Cola durante as provas. 

 

Infração Média: 

• Agressão verbal (palavrões/ gestos/ palavras agressivas) ao professor, colegas e 

funcionários; 

• Uso indevido do celular, ipad, ou outro objeto que não faça parte do material solicitado em 

sala de aula; 

• Atraso após a 1ª aula sem justificativa (atestado médico/ exames / alistamento e outros 

documentos legais); 

• Atraso entre as aulas ou após intervalo (vide item1 – Regras Disciplinares - Atrasos);   

• Exclusão de sala. 

 

Infração Leve: 

• Mais de três atrasos dentro dos previstos (10 minutos após o sinal da 1ª aula); 

• Falta de uniforme; 

• Comer em sala de aula ou corredores fora do período do intervalo; 

• Dormir durante a aula. 

 

O Colégio Via Sapiens, utilizará a seguinte tabela para as devidas sanções: Todo aluno inicia o 

ano com 100 pontos. 

 

Pontuação 

 

Cada infração grave equivale à subtração de 33 pontos do aluno. 

 

Cada infração média equivale à subtração de 20 pontos do aluno. 

 

Cada infração leve equivale à subtração de 10 pontos do aluno. 

 

A família será avisada das ocorrências ao longo do período letivo e em caso de zerar a 

pontuação será exigida a presença do responsável. 

A ocorrência que não estiver prevista neste documento, será analisada pela equipe de  

 



 

 

 

 

 

Orientação/Coordenação e Direção para que medidas cabíveis sejam tomadas e logo 

informadas ao aluno e responsáveis. 

Observação: Relatórios disciplinares contendo todas as ocorrências do aluno, será  

disponibilizados aos pais e/ou responsáveis juntamente com os boletins escolares.  

 

Relacionamento 
É um diferencial nos serviços prestados pelo Colégio Via Sapiens e toda sua equipe. Procura 

atender, os senhores pais e alunos, de maneira particular para que sejam acolhidas todas as 

demandas, respeitando um prévio agendamento. 

 

Mudança de Rotina/ comunicação para a  escola. 
Qualquer mudança na rotina dos alunos, tais como: carona, saída antecipada, visita à casa de 

amigos após a aula, ou outra pessoa para buscar o aluno; deverá ser comunicada por escrito. 

 

A permanência na escola, além do horário regular, precisará do comunicado da família e o 

consentimento da escola autorizando ou não, porque temos programações extracurriculares 

em vários horários do contra turno.  

 

Observaçao: Saída antecipada - Quando for absolutamente necessária a saída do aluno 

fora do horário, o responsável deverá solicitar por e-mail ou registrar na agenda. Por 

medida de segurança não será autorizada a saída por meio de telefonema. 

Esse procedimento é imprescindível para garantir a segurança das crianças e dos 

jovens. 

 

Atenção senhores pais e/ou responsáveis 

 
Por medida de segurança pedimos que, ao entregarem seus filhos pela manhã (entrada), 

deixem os vidros do carro abertos o suficiente para que nossos funcionários reconheçam o 

aluno, uma vez que a grande maioria tem “insulfilm”. É um procedimento que dá, aos nossos 

funcionários e aos senhores pais e alunos, mais garantia no momento da recepção. Sabemos 

que é recorrente a troca dos veículos das famílias o que torna impossível a correspondência 

imediata. 

É IMPORTANTE A ATUALIZAÇÃO DOS EMAILS E TELEFONES PARA QUE A 

COMUNICAÇÃO SEJA GARANTIDA DURANTE TODO O PROCESSO. 

Lembramos que é em casa que nossos alunos se organizam para a jornada escolar (material e 

uniforme), por isso ressaltamos a importância da supervisão e orientação dos responsáveis 

neste quesito, uma vez que incorre em sanções para o aluno. 

A escola se responsabiliza somente pelo aluno que desembarca na portaria do colégio e não 

em outro local (esquina/posto ou demais localidades distantes da nossa equipe de recepção). 

 

 

 



 

 

 

 

Contatos 
O relacionamento escola e família devem ser, por nós, muito bem cuidado por isso, nos 

colocamos sempre à disposição para sugestões, críticas ou elogios. Na nossa linha de frente, 

para o atendimento aos senhores, são:   

- Secretaria (secretaria@viasapiens.com.br ) 

- Coordenação (contato@viasapiens.com.br ) 

- Orientação (orientacao@viasapiens.com.br) 

- Direção (contato@viasapiens.com.br) 

 

É importante lembrar que, em caso da necessidade de reuniões com os departamentos, essas 

deverão ser marcadas com antecedência, para garantirmos o melhor atendimento. 
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